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Regulamin 

Otwarte Zawody karabinowe Benchrest u "TEMIDY"  
karabin bocznego zapłonu kal. 5,6 mm 
(zawody z udziałem obserwatora ŚZSS) 

 

1. Organizator zawodów: Towarzystwo Sportowe „Temida” Zabrze. 

 

2. Cel zawodów:  Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego, integracja środowiska strzeleckiego, 

podnoszenie umiejętności strzeleckich, umożliwienie sportowej rywalizacji, 

wyłonienie najlepszych strzelców indywidualnych. 

 

3. Termin i miejsce: 09.04.2022 r. godz. 10.00, strzelnica TEMIDA ENERGIA Zabrze, ul. Jodłowa 9. 
 

4. Warunki uczestnictwa:  W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze, inne osoby                      

zaproszone, posiadacze licencji strzeleckiej lub patentu PZSS, osoby posiadające   

pozwolenie na broń. 

Udział w zawodach jest jednoznaczny ze złożeniem przez zawodnika świadomej 

deklaracji (oświadczenia) o znajomości przepisów bezpieczeństwa obchodzenia się  

z bronią oraz bezpiecznego zachowania się na strzelnicy wraz z zapoznaniem się  

z regulaminem strzelnicy. 

Opłata za uczestnictwo w zawodach: - członkowie klubu „TEMIDA” z własną bronią  

i amunicją: 20,00 zł - pozostali uczestnicy: 30,00 zł.   

W konkurencji karabin STANDARD broń i amunicja dla członków TS „TEMIDA” własna 

lub klubowa, goście broń i amunicja własne. 

W konkurencji karabin OPEN członkowie Klubu „TS TEMIDA” i goście broń i amunicja 

własne. Zawodnik może brać udział tylko w jednej konkurencji. Lunety obserwacyjne 

do kontroli przestrzelin są dozwolone. 

 

5. Konkurencja:   Karabin STANDARD – karabin sportowy bocznego zapłonu kal. 5,6 mm, przyrządy  

                                           celownicze otwarte (repetier lub automat). 

     10 strzałów ocenianych do 5 pojedynczych tarcz z postawy leżąc – po 2 strzały do 

                                           każdej tarczy. Odległość: 50 metrów z limitem czasowym 20 minut. W limicie  

                                           czasowym można oddać dowolną ilość strzałów do oznakowanej tarczy próbnej.      

 

Karabin OPEN - karabin sportowy bocznego zapłonu kal. 5,6 mm, przyrządy celownicze 

dowolne (repetier lub automat).  

25 strzałów ocenianych do 25 pojedynczych tarcz z postawy leżącej. Odległość: 50 

metrów z limitem czasowym 20 minut. W limicie czasowym można oddać dowolną 

ilość strzałów próbnych do tarcz bocznych.  

 

Każdy karabin musi posiadać manualnie i mechanicznie obsługiwany mechanizm 

zapłonu. Wszelkie modyfikacje karabinka w obu klasach są dozwolone. Osady 

fabryczne lub customowe mogą być użyte. Dociążenia lufy, separatory są dozwolone. 

Wszelkie bipody i podpory przednie są dozwolone. Należy pamiętać, że poduszka jako 

podpora tylna nie może być połączona z dwójnogiem przednim. 

http://tstemida-zabrze.pl/


 
 

6. Klasyfikacja:  Klasyfikacja indywidualna dla każdego startującego zawodnika. 

Zawody będą liczone do Rankingu Klubowego GP'2022 osobno w klasie STANDARD  

i OPEN. Klasa OPEN zostanie otwarta do rankingu klubowego jeżeli zgłosi się min. 10 

zawodników.  

 

7. Zgłoszenie na zawody: Obowiązuje rejestracja za pomocą systemu EZawody pod adresem:  

                                           https://ezawody.net/zawody/2022/benchrest-u-temidy 

                                           do dnia 07.04.2022 r. do godz. 20.00   

 

8. Dodatkowe informacje: Dariusz Mrówka tel. 601 483 488 

 

9. Procedura strzelania:    Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach   

                                                transportowych (nie dotyczy broni wnoszonej przez sędziów lub przez nich tam  

                                                umieszczonej);  

                                     Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania, bez  

                                  wyjmowania broni z futerałów;  

Na komendę „CZAS PRZYGOTOWAWCZY” zawodnicy wyjmują broń, ze skierowaną lufą 

w kierunku kulochwytu. Zamek broni po wyjęciu z pokrowca, futerału lub skrzyni 

transportowej musi znajdować się w tylnym położeniu, amunicja poza komora 

nabojową, magazynek pusty nie podpięty do broni, w komorę nabojową musi być 

włożony wskaźnik bezpieczeństwa; 

Czas przygotowawczy trwa 3 minuty;  

Zabrania się wprowadzać nabój do komory nabojowej oraz ładować amunicję do 

magazynka.  

Po komendzie „SERIA OCENIANA START” broń można ładować  i rozpocząć 

ostrzeliwanie celów.   

Po komendzie „STOP – ROZŁADUJ” zawodnik obowiązkowo przerwa strzelanie, 

następuje rozładowanie broni i magazynków (w komorę nabojową musi być włożony 

wskaźnik bezpieczeństwa), okazanie broni i magazynków sędziom do przejrzenia;.   

Po komendzie „PRZEJRZAŁEM - MOŻNA SCHOWAĆ BROŃ” wydanej każdemu 

zawodnikowi indywidualnie, następuje niezwłoczne schowanie broni do pokrowca, 

futerału lub skrzyni transportowej;  

Każdy strzał przed komendą „SERIA OCENIANA START” i po komendzie „STOP – 

ROZŁADUJ” może skutkować dyskwalifikacją;  

Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika (nie przysługuje dodatkowy czas na 

naprawę). W przypadku niewypału czy zacięcia zawodnik powinien zgłosić to sędziemu 

poprzez podniesienie ręki. Zawodnik może rozładować broń dopiero na polecenie 

sędziego; 

 BROŃ MOŻE BYĆ ZAŁADOWANA TYLKO NA KOMENDĘ I TYLKO NA STANOWISKU 

STRZELECKIM. PO TERENIE STRZELNICY MOŻNA SIĘ PORUSZAĆ WYŁĄCZNIE Z BRONIĄ 

ROZŁADOWANĄ W FUTERALE. NIE STOSOWANIE SIĘ DO TEJ ZASADY GROZI 

DYSKFALIFIKACJĄ ZAWODNIKA. 

Obowiązują zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim w zgodzie z przepisami  

i regulaminami  ISSF, PZSS oraz regulaminem zawodów.        

10. Nagrody:       Indywidualnie – Upominki sportowe za miejsca I-VI w obu klasach.  

https://ezawody.net/zawody/2022/benchrest-u-temidy


 
Wzór tarczy Karabin STANDARD 

 

 
 

 

Wzór tarczy Karabin OPEN 

 

                                             

                                                         3,8 cm 

 
 

 

Pole oceniane, 25 tarcz na pojedyncze trafienia 

Dwa pola na dowolną ilość strzałów 

próbnych nie podlegających ocenia 

 


