ГЕНЕРАЛНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА
за
12 International Open Shooting Tournament
Grand Prix SKOPJE 2018

I. ПОКАНА:
Ппканата е дпставена вп прилпг на Генералните инфпрмации.

II. ПРОГРАМА:

Сабота, 12/05/2018 година
08:00 .... Ппчетпк на натпреварите:
Target Rifle ……………………....... 100 + 300 метри………………………...20+20 истрели
Open Rifle …………………………... 100 + 300 метри...........................20+20 истрели
15:30 ... Дпделуваое на признанија и наrради.
Недела, 13/05/2018 година
09:00 ....Свеченп птвараое на Grand Prix SKOPJE 2018
09:15 .....Ппчетпк на натпреварите:
Пиштпл ……………………………………………………………. 25 метри............... 10 истрели
Ревплвер ………………………………………………………... 25 метри............... 10 истрели
Пушкa ……………………………………………………………….100 метри ..............10 истрели
Снајперска лпвечка пушка………………………………100 метри ..............10 истрели
Снајперска тактичка пплуавтпматска пушка ...100 метри ..............10 истрели
15:30 .....Дпделуваое на признанија и награди
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III. ПРАВИЛА за натправарувачките дисциплини:
Пиштол........... 25 метри ..........10 истрели.
Растпјаниетп дп метата е 25 метри. Метата е кружна сп димензии ø 50 см. Ставпт за гадаое е
стпечки. Пиштплпт е сп централнп палеое. Нишанскипт систем е механички. Не е дпзвплена
упптреба на електрпнски нишански систем (Red Dot, Aimpoint, Holosight, ласерски нишани и сл.).
Ревплвери не се дпзвплени.
Дпзвпленп време за ппдгптпвка и прпба е 5 минути при штп не е пграничен брпјпт на прпбните
истрели. Времетп за натпревар е 10 минути вп кпе за пценуваое се истрелуваат 10 истрели.
Вреднуваоетп на ппстигнатите резултати е пдделнп вп машка и женска кпнкуренција, вп
ппединечен и или екипен настап. Екипите се спставени пд 3 натпеварувачи. Натпреварувачите кпи
се пријавуваат за екипен настап задплжителнп ппкрај пријавата за екипен настап, дплжни се да
дпстават и пријава за ппединечен настап.

Револвер............ 25 метри ......... 10 истрели.
Растпјаниетп дп метата е 25 метри. Метата е кружна сп димензии ø 50 см. Ставпт за гадаое е
стпечки. Ревплверпт е сп централнп палеое. Нишанскипт систем е механички. Не е дпзвплена
упптреба на електрпнски нишански систем (Red Dot, Aimpoint, Holosight, ласерски нишани и сл.).
Пиштпли не се дпзвплени.
Дпзвпленп време за ппдгптпвка и прпба е 5 минути при штп не е пграничен брпјпт на прпбните
истрели. Времетп за натпревар е 10 минути вп кпе за пценуваое се истрелуваат 10 истрели.
Вреднуваоетп на резултатите на сите натпреварувачите вп пваа дисциплина е вп ппединечни
настапи и вп единствена кпнкуренција (нема ппсебна машка и женска кпнкуренција и нема
екипи). Натпреварувачите дпставуваат самп пријава за ппединечен настап.

Пушка ........... 100 метри .......... 10 истрели.
Растпјаниетп дп метата е 100 метри. Метата е кружна сп димензии ø 50 см. Ставпт за гадаое е
лежечки. Се гада пд рамп и не е дпзвпленп пптпираое на преднипт дел пд пушката на мека
ппдлпга. Не е дпзвплена упптреба на нпгарки. Пушката е сп централнп палеое. Пушката мпже да
биде сп систем за мануелнп репетираое (примери: М-48, М-24, М-98 и сл.); сп пплуавтпматски
систем на репетираое (примери: ПАП М-59/66 и сл.) или сп автпматски систем за репетираое
(примери: АК 47, АК 74, Застава М-70; Colt М-4, Heckler&Koch 223/308, Heckler&Koch G-36, Sig
Sauer 550). Пушките сп автпматски систем за репетираое дпзвпленп е да се упптребуваат на
натпреварпт, самп дпкплку сп истите се гада сп пплуавтпмaтски режим на рабпта. Упптреба на
рафална стрелба не е дпзвплена. Нишанскипт систем е механички. Не е дпзвплена упптреба на
електрпнски нишански систем (Red Dot, Aimpoint, Holosight, ласерски нишани и сл.).
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Дпзвпленп време за ппдгптпвка и прпба е 5 минути при штп не е пграничен брпјпт на прпбните
истрели. Времетп за натпревар е 10 минути вп кпе за пценуваое се истрелуваат 10 истрели.
Вреднуваоетп на резултатите на сите натпреварувачи вп пваа дисциплина е вп ппединечен и/или
екипен настап, вп единствена кпнкуренција (нема вреднуваое на резултати ппсебнп вп машка и
ппсебнп вп женска кпнкуренција).
Екипите се спставени пд 3 натпреварувачи. Натпреварувачите кпи вп пваа дисциплина се
пријавуваат за екипен настап задплжителнп ппкрај пријавата за екипен настап, дплжни се да
дпстават и пријава за ппединечен настап.




Снајперска ловна пушка .................. 100 метри ................ 10 истрели.
Растпјаниетп дп метата е 100 метри. Метата е кружна сп димензии ø 35 см. Ставпт за гадаое е
лежечки. Се гада пд рамп и е дпзвпленп пптпираое на преднипт дел пд пушката на мека ппдлпга.
Дoзвпленп е пптпираое на кундакпт на пушката на мека или тврда ппдлпга. Не е дпзвплена
упптреба на нпгарки. Дпзвплена е упптреба на сите нишански системи: пптички нишан, Red Dot,
Aim Рoint, Holosigt I sl.). Ласерски нишан не е дпзвплен. Снајперската лпвен карабин е сп
централнп палеое и истипт мпже да биде сп мануелен или пплуавтпматски систем на
репетираое. Дпзвпленп е упптреба на стандарден прпменлив магацин за муниција сп капацитет
дп 5 куршуми дпдека кај фиксен магацин нема пграничуваое на капацитет. Дпзвплени се сите
калибри. Не е дпзвпленп кпристеое на кпмпензатпр (гасна кпчница), пиштплски ракпхват и
преклппен кундак. Вкупната маса на снајперскипт лпвен карабин, вклучувајки ги сите прицврстени
дпдатпци какп штп се нишанпт и ремникпт не смее да надминува 4,7 кг. Дебелината на цевката на
пушката не смее да надминува 17 мм.
Дпзвпленп време за ппдгптпвка и прпба е 5 минути при штп не е пграничен брпјпт на прпбните
истрели. Времетп за натпревар е 10 минути вп кпе за пценуваое се истрелуваат 10 истрели.
Вреднуваоетп на резултатите на сите натпреварувачи вп пваа дисциплина е вп ппединечен и/или
екипен настап, вп единствена кпнкуренција (нема вреднуваое на резултати ппсебнп вп машка и
и ппсебнп вп женска кпнкуренција).
Екипите се спставени пд 3 натпреварувачи. Натпреварувачите кпи вп пваа дисциплина се
пријавуваат за екипен настап задплжителнп ппкрај пријавата за екипен настап, дплжни се да
дпстават и пријава за ппединечен настап.



Снајперска полуавтоматска тактичка пушка ............100 метри....... 10 истрели.
Растпјаниетп дп метата е 100 метри. Метата е кружна сп димензија ø 35 см. Ставпт за гадаое е
лежечки. Се гада пд рамп и е дпзвпленп пптпираое на преднипт дел пд пушката на мека ппдлпга
какп и кпристеое на нпгарки. Дпзвплена е упптреба на пиштплски ракпхват и преклппен кундак.
Дпзвплена е упптреба на сите видпви на пптички нишан. Снајперската пплуавтпматска тактичка
пушка е сп централнп палеое и сп пплуавтпматски систем за репетираое. Дпзвпленo e кпристеое
на кпмпензатпр (гасна кпчница). Снајперската пплуавтпматска тактичка пушка мпра да има
прпменлив магацин сп капацитет ппгплем пд 5 куршуми. Дпзвплена е упптреба на сите калибри
дп .35 инчи (8,89 мм.).
Дпзвпленп време за ппдгптпвка и прпба е 5 минути при штп не е пграничен брпјпт на прпбните
истрели. Времетп за натпревар е 10 минути вп кпе за пценуваое се истрелуваат 10 истрели.
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Примери на типпви на пплуавтпматски снајперски пушки кпи мпжат да се кпристат вп пваа
дисциплина: Zastava М-76, Zastava М-91; Dragunov SWD, Hoeckler&Koch HK G3 SG 1; Hoeckler&Koch
HK PSG 1, Hoeckler&Koch MR 223/308 и сл.
Вреднуваоетп на резултатите на натпреварувачите вп пваа дисциплина е вп ппединечен и/или
екипен настап, вп единствена кпнкуренција (нема вреднуваое на резултати ппсебнп вп машка и
и ппсебнп вп женска кпнкуренција).
Екипите се спставени пд 3 натпреварувачи. Натпреварувачите кпи вп пваа дисциплина се
пријавуваат за екипен настап задплжителнп ппкрај пријавата за екипен настап, дплжни се да
дпстават и пријава за ппединечен настап.



 TARGET RIFLE ................... 100+300 метри ...............20+20 истрели
Пушката е пграничена на следните немпдифицирани калибри: .223 Remington ( 5,56x45мм NATO);
.308 Winchester ( 7,62x51 mm NATO), 8x57 IS (7,9 mm Mauser) и 7,62 x54 R.
Сп пушката се гада пд двпнпгарки (биппд) кпј се цврстп прикачени за пружјетп и/или сп ремник.
Билп кпј биппд кпј ја испплнува дефиницијата за биппд мпже да се кпристи и негпвата тежина
влегува вп вкупната маса на пушката. Билп кпј безбеден рачен систем за чкрапаое е дпзвплен.
Дпзвплени се сите нишански системи, нп нивната маса мпра да бидат вклучена вп вкупната маса
на пушката.
Вкупната маса на пушката, вклучувајќи ги сите прицврстени дпдатпци какп штп се нишанпт,
ремникпт и нпгарките (биппдпт) не смее да ја надмине масата пд 8,25 кг. Какп дпдатпк се
ппдразбира билп какпв предмет псвен натпреварувачпт сп пблеката, кпј делумнп или целпснп се
придвижува заеднп сп пружјетп или кпј е прицврстен пднпснп здружен сп пушката на билп какпв
начин и се придвижува при секпј истрел дури и акп незначителнп пружјетп се ппместува пд
пптппрнипт наслпн.
Гадаоетп е вп лежечка пплпжба пд рамптп на натпреварувачпт. Двпнпгарката или ремникпт се
единствена дпзвплена предна ппддршка на пушката. Пушката мпже да биде придржана сп биппд
и/или ремник и заден наслпн кпј не пвпзмпжува механички метпд на враќаое на иста нишанска
тпчка, при штп:
(1) Двпнпгарката и/или ремникпт и заднипт наслпн не смеат да бидат ппврзани еднп сп другп.
(2) Упптребата на билп каква маса е забранетп. Ппд преднипт/заднипт наслпн дпзвплени е да се
ппстават пдвпени рамни плпчи чии димензии не ги ппминуваат димензиите на индивидуалните
наслпни за ппвеќе пд 5 cм. Вп случај на кпристеое на двпнпгарки, ширината на плпчата кај
нпгарките не смее да надминува 5 см ниту ппвеќе пд 30 см пд напред дп назад. На пвие плпчи не
се дпзвплени испакнини и не е дпзвплена упптреба на шрафпви за нивелираое. Плпчите мпраат
да бидат рамни пд гпрната и дплната страна.
(3) Двпнпгарка (биппд) е направа сп не ппвеќе пд две нпгарки кпи гп дппираат тлптп. Taa мпра да
биде цврстп мпнтиранa на преднипт дел пд пушката. Двпнпгарката мпже да има нпгарки кпи се на
прекршуваое или нпгарки кпи не се на прекршуваое и мпже да има мпжнпст за ппдесуваое сп
цел да се кпмпензира нерамната ппдлпга на пплпжбата за гадаое.
(4) Ниту еден дел пд кундакпт (заднипт дел) или ппткундакпт не смеат да бидат директнп дппрени
на тлптп или на билп кпја тврда ппвршина. Какп задни наслпни мпжат да се кпристат „зајачки
уши“, мали вреќички сп песпк или раката вп ракавица. При кпристеое на билп кпј тип на заден
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наслпн, истипт не смее да биде прицврстен, закачен или придржан за пушката на билп кпј начин.
Механички ппдесиви задни наслпни не се дпзвплени.
(5) Билп кплку и билп какви предмети мпже да се ппстават ппд двпнпгарките и ппд заднипт
наслпн за да ги кпмпензираат варијациите на пплпжбата за гадаое пп висина или кпсина.
(6) Двпнпгарките и заднипт наслпн мпжат да бидат ппдесувани ппсле секпе истрелуваое за да се
кпмпензира движеоетп на ппдлпгата пднпснп нејзината девијација. Ремникпт мпже да се кпристи
сп наслпнпт медутпа негпвата маса мпра да биде вклучена вп вкупната маса на пушката.
Дпзвплен е заден мек наслпн. Не е дпзвплена упптреба на гасна кпчница.
Важи правилптп - „еден стрелец една пушка“ т.е. вп пваа дисциплина сп една иста пушка не смеат
да се натпреваруваат два или ппвеќе стрелци.
1. Растпјаниетп дп метата е 100 метри. Се пука вп една мета кпја штп спдржи псум ппмали мети
(сп пречник 13 cм и центар пд 9 мм.) пд кпи штп првата мета е прпбна, а другите 7 мети се за
меч. Вп секпја мета се пука пп 3 истрели псвен вп ппследната мета вп кпја се пука пп два
истрела. Вкупнп 20 истрели.
2. Растпјаниетп дп метата е 300 метри. Метата е кружна сп димензии ø 43,4 cm (кругпт 10 е сп ø
42 мм). Дпзвпленп време за ппдгптпвка и прпба е 10 минути вп кпе не е пграничен брпјпт на
прпбните истрели. Мечпт се спстпи пд 20 истрели за пценуваое за време пд 20 минути. Се гада
вп 2 мети (2х10 истрели).
Вреднуваоетп на резултатите на натпреварувачите вп пваа дисциплина е вп ппединечен и/или
екипен настап, при штп се спбираат на резултатите пд 100 и 300 метри, а машките и женските
натпреварувачи настапуваат вп единствена кпнкуренција (нема вреднуваое на резултати ппсебнп
вп машка и и ппсебнп вп женска кпнкуренција).
Екипите се спставени пд 3 или 4 натпреварувачи. Дпкплку екипата е спставена пд 4
натпреварувачи, за екипен настап се вреднуваат самп највиспките резултатите на 3-те
натпреварувачи пд екупата. Натпреварувачите кпи вп пваа дисциплина се пријавуваат за екипен
настап задплжителнп ппкрај пријавата за екипен настап, дплжни се да дпстават и пријава за
ппединечен настап.



 OPEN RIFLE ...............100+300 метри..................20+20 истрели.
Пушката е пграничена на калибар не ппгплем пд .35 инчи (8,89 мм.)
Пушка на шини и метпда на прецизнп механичкп враќаое на иста тпчка на нишанеое за
нареднипт истрел, не се дпзвплени. Билп кпј безбеден рачен систем за чкрапаое е дпзвплен.
Дпзвплени се сите нишански системи, нп мпра да бидат вклучени вп вкупната маса на пушката.
Вкупната маса на пушката вклучувајќи ги сите дпдатпци какп нишан и нпгарки не смее да надмине
10 кг. Какп дпдатпк се ппдразбира билп какпв предмет псвен натпреварувачпт сп пблеката, кпј
делумнп или целпснп се придвижува заеднп сп пружјетп или кпј е прицврстен пднпснп здружен
сп пушката на билп какпв начин и се придвижува при секпј истрел дури и акп незначителнп
пружјетп се ппместува пд пптппрнипт наслпн.
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Ширината на преднипт ппдкундак не смее да прејде 76 мм.
Гадаоетп е вп лежечка ппзиција пд рамптп на натпреварувачпт кпристејќи наслпни за пушка.
Пушката мпже да биде придржана на билп какпв начин кпј не пвпзмпжува механички метпд на
враќаое на иста нишанска тпчка, при штп:
(1) Не смеат да се кпристат ппвеќе пд два наслпна. При кпристеое на два наслпна, истите не смеат
да бидат ппврзани еден сп друг.
(2) Упптребата на билп каква маса (табла) е забранетп. Одвпени рамни плпчи чии димензии не ги
ппминуваат димензиите на индивидуалните наслпни за ппвеќе пд 5 cм, се дпзвплени да се
ппстават ппд преднипт/заднипт наслпн. Шрафпвите за нивелираое или испакнатини не се
дпзвплени на пвие плпчи. Плпчите мпраат да бидат рамни пд гпрната и дплната страна.
(3) Преднипт наслпн мпже да се кпристи или за пптпираое на крајпт на пушката или за пптпираое
на предната рака. Дпкплку преднипт наслпн е прицврстен за пушката тпгаш истипт влегува вп
вкупната маса на пушката.
(4) Ниту еден дел пд кундакпт на пушка или пиштплскипт ракпхват не смеат да бидат ппставени
директнп на земја или на билп тврда ппвршина. Ппкрај тпа заднипт наслпн не смее да биде
прикачен или стегнат за пушката на билп кпј начин. Механички прилагпдливи задни наслпни не се
дпзвплени.
(5) Какп алтернатива на тпчките 3 и 4 пушката мпже да биде пптпрена на еднпставна централна
ппддршка какп свиткана јакна, крпа, кебе или вреќички пплнети сп песпк или сп друга материја.
(6) Билп кплку и билп какви предмети мпже да се ппстават ппд секпј наслпн за да ги кпмпензираат
варијациите вп висина или кпсина на пплпжбата за гадаое или да гп редуцираат нејзинптп
вртеое.
(7) Преднипт наслпн или база мпже да има дп три зашилени нпгарки кпи мпжат да се втиснат вп
земја дп 50 мм, ппд услпв пва да не предизвика пштетуваое на ппзицијата за гадаое.
(8) Наслпните мпжат да се ппдесуваат ппсле секпе истрелуваое за да се кпмпензира движеоетп
или набиваоетп. Ремникпт мпже да се кпристи ппврзан сп наслпните и при тпа негпвата тежина
влегува вп вкупната тежина на пушката.
Важи правилптп - „еден стрелец една пушка“ т.е. вп пваа дисциплина сп една иста пушка не смеат
да се натпреваруваат два или ппвеќе стрелци.
Не е дпзвплена е упптреба на гасна кпчница.
1. Растпјаниетп дп метата е 100 метри. Се пука вп една мета кпја штп спдржи псум ппмали
мети (сп пречник 13 cm и центар пд 9 мм.) пд кпи штп првата мета е прпбна, а другите 7
мети се за меч. Вп секпја мета се пука пп 3 истрели псвен вп ппследната мета вп кпја се
пука пп два истрела. Вкупнп 20 истрели.
2. Растпјаниетп дп метатата е 300 метри. Метата е кружна сп димензии ø 43,4 cm (кругпт 10
е сп ø 42 мм). Дпзвпленп време за ппдгптпвка и прпба е 10 минути вп кпе не е пграничен
брпјпт на прпбните истрели. Мечпт се спстпи пд 20 истрели за пценуваое за време пд 20
минути. Се гада вп 2 мети (2х10 истрели).
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IV. ПРИЈАВУВАЊЕ:
Пппплнетите пријави за натпреваруваое на 12 Интернаципнален птвпрен турнир цп стрелаштвп
Grand Prix SKOPJE 2018 мпра да се дпстават дп Македпнската Сппртска Стрелачка Федерација
(МССФ) на стрелиштетп на денпт на натпреварпт најдпцна дп 08:00 часпт на 12.05.2018 гпдина и
дп 09:00 часпт на 13.05.2018 гпдина.
Натпреварувачите кпи ппднесуваат пријава за екипнп натпреваруваое вп сппдветната
дисциплина мпра да ппднесат и пријави за ппединечнп натпреваруваое вп истата дисциплина.

V. КОТИЗАЦИЈА:
1. Кптизацијата за ппединечнп учествп на турнирпт вп сабпта на 12.05.2018 гпдина вп
кпнкуренција TARGET RIFLE 100+300 метри или OPEN RIFLE 100+300 метри за секпј
натпреварувач изнесува 1200 денари (20 евра), при штп пбезбедува настап вп една
кпнкуренција TR и (или) OR.
Кптизацијата за натпреварувачите кпи ќе настапат вп двете кпнкуренции (TARGET RIFLE
100+ 300 метри и OPEN RIFLE 100+300 метри) изнесува 1800 денари (30 евра).
2. Кптизацијата за ппединечнп учествп на турнирпт вп недела на 13.05.2018 гпдина (вп
дисциплините пиштпл, ревплвер, пушка, снајперска лпвна пушка
и снајперска
пплуавтпматска тактичка пушка) за секпј натпреварувач изнесува 600 денари (10 евра), при
штп пбезбедува настап вп една дисциплина вп ппединечна и (или) екипна кпнкуренција.
За настап вп секпја наредна дисциплина се плаќа пп 300 денари (5 евра) пп дисциплина.
Секпј натпреварувач кпј платил кптизација за ппединечнп учествп на натпреварпт ќе дпбие
„натпреварувачки пакет“ кпј се спстпи пд: натпреварувачка ИД картичка, безалкпхплен
псвежителен пијалпк, летпк за натпреварпт сп прпграма, правила за безбеднп ракуваое сп пружје
за време на натпревар, прпмптивен материјал пд сппнзприте или ппкрпвителите на
манифестацијата.

VI. СТРЕЛИШТЕ:
Интернаципналнипт птвпрен тирнир вп стрелаштвп Grand Prix SKOPJE 2018 ќе се пдржи на 12 и 13
Мај 2018 гпдина на сппртскптп стрелиште КАМНИК вп Скппје.
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VII. СМЕСТУВАЊЕ:
Натпреварувачите пд странствп кпи учествуваат на турнирпт мпжат да се пбратат дп МССФ за
неппхпдните инфпрмации вп врска сп хптелскптп сместуваое вп Скппје.

VIII. ПОДАТОЦИ ЗА ОРУЖЈЕТО И МУНИЦИЈАТА ЗА ПРЕМИН НА
ГРАНИЦА
Натпреварувачите пд странствп треба најкаснп дп 3 Мај 2018 г. да дпстават дп МССФ преку емаил: mssf@t.mk ппдатпци неппхпдни за премин на државната граница: име и презиме, брпј на
паспш, марка и регистарски брпј на впзилптп сп кпе дпадаат, граничен премин на кпј влегуваат вп
Република Македпнија, датум на препдаое на границата, марка и тип на пружјетп, калибар,
фабрички брпј, брпј и калибар на куршумите кпи ги нпсат се себе.
На странските натпреварувачи дпкплку е пптребнп МССФ ќе им испрати лична ппименична ппкана
за учествп.

IX. СИГУРНОСТ:








Сигурнптп ракуваое сп пгненптп пружје мпра биде стриктнп ппчитуванп вп секпј ппглед!
Натпреварувачите на на стрелиштетп пристигнуваат сп ненапплнетп пружје сп муниција и
пред ппчетпк на натпреварпт истптп ппдлежи на техничка кпнтрпла пд страна на
прганизатпрпт на натпреварпт.
Сп пгненптп пружје мпже да се ракува самп на пгнената линија пп претхпднп пдпбруваое
пд судиите на натпреварпт и на ниту еднп другп местп!
Огненптп пружје секпгаш мпра да биде наспченп вп безбедна наспка!
Освен за време на гадаоетп, пгненптп пружје секпгаш мпра да биде сп птвпрен затвпрач
или заклученп, визуелнп псигуренп и сп изваден магацин!
Внимание – на стрелиштетп заштитната ппрема за заштита на слухпт и видпт е
задплжителна за секпј учесник!
Секпј натпреварувач се натпреварува на свпј сппствен ризик!

За сите ппдетални инфпрмации мпжете да се пбратите дп Македпнската Сппртска Стрелачка
Федерација (МССФ), пп Е-mail: mssf@t.mk или тел. 02/ 316 3355
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