Przewodnik Dyrektora Zawodów

PODRĘCZNIK
DYREKTORÓW ZAWODÓW
Niniejszy podręcznik ma na celu wskazanie osobom odpowiedzialnym za
bezpieczne i sprawne przeprowadzenie zawodów wszystkich zasad które
podczas tych zawodów obowiązują. Podręcznik jest wypadkową wielu lat
doświadczeń i wniosków wyciągniętych podczas organizacji imprez pod
patronatem Towarzystwa. Podręcznik kładzie główny nacisk na przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa i wskazuje rozwiązania, które pomogą wyeliminować
zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu uczestników.
Funkcję dyrektora zawodów pełni osoba lub grupa osób wybranych przez
organizatorów.
Dyrektor/dyrektorzy zawodów są odpowiedzialni za sprawny ich przebieg
i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Dyrektorzy zawodów odpowiadają
również za przestrzeganie przepisów zawartych we wszystkich podręcznikach
Towarzystwa.
Zakres odpowiedzialności dyrektora zawodów
Osoba odpowiedzialna powinna być ekspertem w dziedzinach:
bezpieczeństwa
układu stanowisk
wyposażenia
obowiązków RO
arbitrażu
przepisów i regulaminów Towarzystwa
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo na stanowisku powinno być zawsze w centrum uwagi całego
personelu. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca oddawania strzałów,
szczególnie czy nie występują tam skały lub inne przedmioty mogące
powodować rykoszety. Ustawienie tarcz jest również bardzo ważne.
Pamiętaj aby były pod takim kątem, by odbity pocisk trafiał
w miejsce na ziemi bezpośrednio przy niej.Wszystkie rekwizyty
powinny mieć wzmocnioną konstrukcję, jako że wielu zawodników niezbyt
przejmuje się ich losem. Schody, podesty, barierki itp. powinny przejść
szczegółową inspekcję, zwłaszcza tam, gdzie zawodnik będzie po nich
chodził, skakał,wspinał się, itd.
Wypadki były, są i będą. Do obowiązków personelu należy zminimalizowanie
możliwości wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, a jeśli już się zdarzy,
do sprawnego poradzenia sobie z nią, bez siania dodatkowego zamętu.
Układ stanowiska
Zwięzły i dokładny opis stanowiska na którym odbędzie się dana konkurencja
jest najlepszym sposobem na poinformowanie zawodnika o wymaganiach.
Opis powinien przedstawiać konkurencję krok po kroku np. : umieść broń

w/na.........., zaczynasz z rękoma..........., idziesz w lewo/prawo,
chowasz broń do kabury, wstań, usiądź, odłóż.............. itd. Polecenia
muszą być jednoznaczne. Spróbuj wyobrazić sobie zachowanie zawodnika.
Wielu próbuje interpretować polecenia na swoją korzyść aby zyskać
dodatkowe ułamki sekund. Jest wiele kursów proponujących zajęcia
z ,,interpretacji przepisów i uzyskiwania dodatkowej przewagi”.
Dla wielu zawodników z najwyższej półki ta ,,dodatkowa przewaga”
oznacza wygraną lub przegraną. Przemyśl instrukcję by wszyscy mieli
równe szanse. Niech umiejętności strzeleckie a nie wyszukiwanie
kruczków prawnych rozstrzyga o wygranej.
Pomoce
Program Microsoft PowerPoint to wspaniałe narzędzie do prowadzenia całej
dokumentacji. Łącząc opis stanowiska z graficznym jago rozkładem dajes
zawodnikowi pełną informację jak ma postępować w konkurencji.
Standardowy opis powinien zawierać:
- wymagania dotyczące amunicji i sekwencje w jakiej powinny
zostać oddane strzały ikony odwzorowujące tarcze, stoły, rekwizyty
na stanowisku
Dobrze jest kolorem rozdzielić tarcze od rekwizytów itp.
Co wolno a czego nie wolno
Początek i koniec
1.zaznacz dokładnie w jaki sposób zawodnik ma rozpocząć konkurencję,
co powinien zrobi z rękoma, bronią i ewentualnymi rekwizytami. Bądź
przesadnie dokładny opisując jak zawodnik ma zacząć:
jeśli polecenie brzmi ,,siedzisz wygodnie na krześle” , to oznacza
wygodnie a nie na krawędzi, gotów do skoku.
2.jeśli trzeba jeszcze coś wyjaśnić lub poprawić sprzęt, zrób
to zanim włączysz zegar
3.zawsze kończ strzelanie śrutówką lub rewolwerem aby łatwiej
zarejestrować czas.Na zawodach głównych zabrania się kończyć
konkurencję strzelaniem z karabinu.
Poruszanie się
1. Zabrania się poruszania z naładowaną i odbezpieczoną bronią w ręce.
Jeśli pod kurkiem znajduje się ostry nabój, trzeba go wystrzelić.
Jeśli powoduje to strzał poza sekwencją, zawodnik ,,w nagrodę”
otrzymuje karę proceduralną i dodatkowo karę za pudło. Śrutówki mogą
być otwierane i naboje wyjmowane bez dodatkowych kar. Zawodnik
strzelający w kategorii ,,rewolwerowcy” nie musi wkładać pierwszego
rewolweru do kabury przed zakończeniem strzelania z drugiego rewolweru,
chyba że broń została wyciągnięta w niewłaściwym czasie lub nastąpiło
uszkodzenie/zacięcie się broni.
2. Dobywanie broni podczas przejścia z jednego miejsca do drugiego
w trakcie konkurencji nie jest wykroczeniem, ale zawodnik może
niechcący złamać przepisy bezpieczeństwa. Lepiej dać mu
do przeniesienia rzecz, która zajmie obie ręce. Upewnij się, że wszyscy
dobrze rozumieją intencje organizatorów, które stoją za tym poleceniem.
Nie wprowadzaj tych zaleceń z zaskoczenia, ponieważ niektórzy zawodnicy
mogą poczuć się obrażeni. Pamiętaj, nasza ideą jest dobra zabawa
a nie odgrywanie wszystkowiedzących twardzieli.

3. Należy zwrócić baczną uwagę na sytuacje w których występuje
równoległy układ stanowisk lub zawodnik porusza się równolegle do linii
ognia, ponieważ łatwo wtedy złamać zasadę 170?. Zaleca się aby na
tych stanowiskach umieścić broń długą na właściwych miejscach przed
rozpoczęciem konkurencji.
4. Nie wolno wspinać się, przeskakiwać, lub biegać pod rekwizytami mając
zajęte dłonie. Lepiej aby zawodnik miał wolne obie ręce, ponieważ nie
wszyscy są jednakowo sprawni.
5. Zaprojektuj układ stanowiska tak, aby zawodnicy poruszali się
z lewej do prawej lub odwrotnie albo do przodu. Nie powinni poruszać
się w stronę widzów ( zasada170 ?)
6. Gdzie tylko to możliwe zaprojektuj stanowisko tak, aby można
je rozgrywać od lewej do prawej i odwrotnie w zależności od tego
czy zawodnik jest praw
- czy leworęczny.
Podsumowanie
U podstaw leży bezpieczeństwo, dobra zabawa, trochę huku i akcji ale w
granicach zdrowego rozsądku. Nie wymyślaj niesamowitych układów.
Planując stanowiska miej na uwadze przeciętnego zawodnika. Ci najlepsi
i tak startują na wyższym poziomie.
Proste, bezpieczne i ciekawe stanowisko wymaga dużego wysiłku i pomysłu.
Przeorganizowane układy są nudne dla wielu zawodników a skomplikowane
polecenia mogą prowadzić do występowania niebezpiecznych sytuacji.
Większość z nas to zwykli ludzie, którzy przyjechali się pobawić a nie zdawać
test na inteligencję.

