
 

TOWARZYSTWO SPORTOWE „TEMIDA” ZABRZE 
     *      Rok założenia 1993      *    KRS 0000001872    *      Regon:276461260    *      NIP 648-23-08-649    * 

41-800 Zabrze ul. Matejki 6  tel. kom 502-324-200 
 

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE „ZAPOMINALSCY W AKCJI” 

ZAWODY UZUPEŁNIAJĄCE LIMIT STARTÓW WYMAGANYCH DO UTRZYMANIA LICENCJI PZSS 

na 2022 r. , z udziałem obserwatora ŚZSS w Katowicach. 
 

Termin i miejsce:   11.12.2021r.,  strzelnica otwarta TEMIDA ENERGIA 

     Zabrze Oś. Jodłowa ,wjazd przez plac z garażami 

     i plac zabaw. Początek godz.10.00 

Warunki uczestnictwa:   W zawodach mogą brać udział tylko osoby posiadające 

     licencję PZSS chcący uzupełnić limit startów. 
 

Konkurencje:     

1.Strzelba kal. 12mm, tarcza  IPSC ,odległość 25m., 2strzały oceniane, postawa stojąc, czas 

mierzony timerem, punktacja: trafienie 5 pkt, o miejscu decyduje FACTOR. 
 

2.Strzelba kal. 12mm, tarcza  IPSC ,odległość 25m., 2 strzały oceniane, postawa stojąc   , 

czas mierzony timerem,  punktacja: trafienie  5pkt, o miejscu decyduje FACTOR.  

            

3.Karabin dowolny kal. 5,6mm., tarcza   kbks  postawa stojąc, 5 strzałów ocenianych, czas    

1 min., odległość 25m., przyrządy celownicze dowolne, bez strzałów próbnych.   

       

4.Karabin dowolny kal. 5,6mm, tarcza kbks ,postawa  klęcząc, 5 strzałów ocenianych czas 1 

min., odległość 25m, przyrządy celownicze dowolne, bez strzałów próbnych.   
 

5.Pistolet kal.5,6mm, środek tarczy   „olimpijskiej” odl.25m., 5strzałów ocenianych , czas 

3 min postawa stojąc z wolnej ręki,  RĘKA „SILNA” bez strzałów próbnych.   

       

6.Pistolet kal.5,6mm, środek tarczy „olimpijskiej” odl. 25m.  5 strzałów ocenianych         

,  czas          3 min.-   postawa   stojąc z wolnej ręki , RĘKA „SŁABA”, bez strzałów próbnych. 

                                                     

7.Pistolet kal.5,6mm,tarcza „popiersie zmniejszone zielone EMJOT 1”, odl.25m. 5 strzałów 

ocenianych, czas 1 min.- postawa stojąc oburącz bez strzałów próbnych. 
 

8.Pistolet kal.5,6mm, tarcza kbks ,odl.25m.5 strzałów ocenianych,w czasie 30 sek., postawa 

stojąc  oburącz, bez strzałów próbnych. 

           

Zgłoszenia SMS na telefon 502 324 200 w formule: NAZWISKO, IMIĘ, KLUB, numer 

konkurencji -  najpóźniej do dnia 9.12.2021r. ,do godz. 18.00.     

           

Inne:     Obowiązują zasady bezpieczeństwa strzelań kulowych  

     PZSS/IPSC,zacięcia i niewypały we własnym zakresie,broń i 

     amunicja własne. Opłata startowa 20zł od konkurencji. 

     Przyrządy optyczne do obserwacji przestrzelin niedozwolone 

  

     Amunicja lub broń, albo amunicja i broń organizatora: +10zł 

     od konkurencji . 

     Informacje dodatkowe:Bohdan Żyła tel. 502 324 200 

 Informację o przybliżonej godzinie startu otrzymają zawodnicy za pomocą SMS, po  

zapisaniu się na zawody. 

        

          prezes 


