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ŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO w KATOWICACH 

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* 
Konto: Nr:60 1020 2401 0000 0702 0040 3725 

e-mail:ts-temida@wp.pl * http://tstemida-zabrze.pl/ 

 
Zawody z obserwatorem 

Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze 
SPEED-STEEL STRZELBA 

  

 
 Organizator: Towarzystwo Sportowe „TEMIDA” Zabrze. 

 
 Termin i miejsce: 27.08.2022r strzelnica TEMIDA ENERGIA Zabrze ul. Jodłowa 9. 

 
 
Cel zawodów: 
Popularyzacja strzelectwa 

Integracja środowisk strzeleckich 
 
Warunki uczestnictwa:  
W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze, inne osoby zaproszone, 
posiadacze licencji strzeleckiej lub patentu PZSS oraz osoby posiadające pozwolenie na broń, 
członkowie IPSC Poland albo mające zaliczony egzamin kompetencyjny IPSC.  
Członkowie klubu TEMIDA opłata startowa 50 zł (amunicja klubowa ) lub w przypadku 
posiadania swojej broni i amunicji  20zł , goście opłata 30zł (amunicja własna i broń) 

Rejestracja poprzez formularz  
 https://ezawody.net/zawody/2022/otwarte-zawody-klubowe-speed-steel 
 do dnia 25.08.2020 do godziny 18:00,  
 

 Strzelba – standard tylko z użyciem broni własnej 

 Strzelba manual – standard można użyć strzelby klubowej 

 
Kategoria z największą ilością zawodników będzie liczona do klubowego GP.  
 

 

Konkurencja: 

SPEED STEEL STRZELBA to zawody strzeleckie z wykorzystaniem broni gładkolufowej 
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1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
1.1. Przenoszenie  i  przechowywanie – Jeżeli  zawodnik znajduje  się  poza  granicami   
Strefy  Bezpieczeństwa  i nie wykonuje bezpośrednich poleceń Sędziego toru pod jego  
nadzorem, Strzelba musi być rozładowana i trzymana na ramieniu (albo umieszczona na stojaku) 
z wylotem lufy skierowanym w niebo. Strzelba umieszczona w pokrowcu  lub  w  futerale  nie  
musi  mieć  wylotu  lufy  skierowanego  w  niebo.  Nieprzestrzeganie  skutkuje dyskwalifikacją z 
zawodów.  Zamek może być otwarty albo zamknięty, ale znacznik pustej komory nabojowej 
(flaga)  musi być włożony do komory przez cały czas, gdy broń nie jest używana.  Odłączalne  
magazynki muszą być wypięte. Złamanie  tej  zasady  skutkuje za  pierwszym  razem   
udzieleniem  ostrzeżenia,  za  każdym  następnym  razem w  trakcie trwania zawodów  
podlegać dyskwalifikacji z zawodów. 
1.2. Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy poza wyznaczonymi i 
wyraźnie oznaczonymi obszarami, zwanymi „strefa bezpieczeństwa”, gdzie wolno 
dowolnie manipulować rozładowaną bronią; drugim wyjątkiem jest moment strzelania 
na torze. Podczas manipulowania bronią w strefie bezpieczeństwa obowiązuje zasada 
zachowania kątów bezpiecznych. 
1.3. W „strefie bezpieczeństwa” obowiązuje zakaz manipulowania amunicją bojową, czy 
łuskami przechowywanymi luzem, w opakowaniu, w magazynkach, czy w szybkoładowaczach. 
1.4. Na terenie strzelnicy poza strefami bezpieczeństwa można dowolnie manipulować 
amunicją i środkami do jej przenoszenia. 
1.5. Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicja jedynie na stanowisku 
strzeleckim, po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim 
nadzorem. 
1.6. Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem 
spustowym, z wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału. 
1.7. Przez cały czas strzelania należy przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w 
kierunku bezpiecznym, czyli w kierunku kulochwytu głównego. Niedozwolone jest 
kierowanie wylotu lufy na lewo lub prawo nie więcej niż 90 stopni od osi 
strzelnicy. 
1.8. Za strzał przypadkowy uznaje się każdy strzał oddany w miejsce wyraźnie poza rejon 
umieszczenia celów, oraz strzał oddany w momencie ładowania, rozładowania. 
1.9. Naruszenie zasad z punktów 1.1-1.3 i 1.5-1.8 jest karane natychmiastową dyskwalifikacją 
zawodnika z całych zawodów. 
1.10. Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy są obowiązane nosić okulary 
ochronne. W pobliżu torów strzeleckich powinny być noszone ochronniki słuchu 
1.11. W konkurencji  stosuje się odpowiednio przepisy konkurencji IPSC, z wyjątkami 
wynikającymi z niniejszego regulaminu 
 

2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 
2.1. Dopuszcza się stosowanie wszelkiej broni, amunicji i akcesoriów spełniających 
wymagania klas sprzętowych IPSC: 

 Strzelba – standard tylko z użyciem broni własnej 



Rev 1.2 

 Strzelba manual – standard można użyć strzelby klubowej 

Do konkurencji można używać tylko amunicji śrutowej  do 28g.  

Nie przewiduje się wykorzystywania urządzeń optycznych i elektronicznych, oraz hamulców 
wylotowych i/lub kompensatorów 

3. CELE 
3.1. Celami są wyłącznie metalowe cele reaktywne. Cele rozstawiane są w odległości: 
do 20 m od linii ognia. 
 
4. PRZEBIEG ZAWODÓW 
4.1.  
Prematch: 9:30 (sprawdzenie toru, przebiegi testowe, przebiegi sędziów/obsługi) 
Zawody główne: od 10:00 
Cele: 5 celów metalowych (4 blachy 20x20, 1 pełne poppery), 
Liczba strzałów: 5 - minimalna 
Pozycja startowa: zawodnik stoi przed stolikiem, na którym leży 
przygotowana wcześniej amunicja. 
Zawodnicy  startujący w kategorii standard dopuszcza się użycie 
ładownic 
Procedura startowa:  
Po komendzie sędziego zawodnik przyjmuje pozycję gotów (kolba dotyka biodra, lufa 
prostopadła do kulochwytu, kabłąk spustu skierowany jest w dół, palce  
poza kabłąkiem spustu, zamek strzelby zamknięty) 
Po sygnale timera ładuje i ostrzeliwuje cele metalowe, kończąc na celu metalowym w kolorze 
czerwonym  
Kąty bezpieczeństwa: Lewo-prawo 90 stopni  
5. Pisemny opis toru: 
Każdy zawodnik ma możliwość trzykrotnego ostrzelania każdego z toru. 
Wszystkie próby ostrzelania toru przez jednego zawodnika następują bezpośrednio po sobie. 
Wynikiem końcowym zawodnika w zawodach jest suma czasów uzyskanych przez niego. 
Limit czasu na każdą próbę wynosi 60 sekund. Jeżeli zawodnik przekroczy ten czas, zostanie 
wówczas zatrzymany, a wynik będzie wynosił 60 sekund. 
Jeżeli zawodnik nie ukończy próby jego wynik będzie wynosił 60 sekund 
Maksymalny wynik zawodnika na każdym torze wynosi 60 sekund, niezależnie od ilości 
nałożonych na niego kar. 
Kara proceduralna 10 sekund zostanie dodana do czasu próby zawodnika także w przypadku: 
- falstartu, przemieszczania się lub ładowania przed sygnałem startowym; 
- ruchu rąk z bronią przed sygnałem startowym; 
- błędu stóp, rozumianego jako oddawanie strzału podczas dotykania jakąkolwiek częścią 
ciała obszaru poza boksem; 
- ostrzelania nieprawidłowych celów lub w nieprawidłowej kolejności z wyznaczonego 
boksu; 
- nietrafienia w cel – za każdy cel; 
- jeżeli zawodnik nie trafi celu końcowego, jego wynik będzie wynosił 60 sekund; 
- jeżeli po trafieniu celu oznaczonego na torze jako cel końcowy zawodnik strzeli do innego; 
celu do jego czasu próby zostanie dodana kara proceduralna 50 sekund; 
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6. Trofea 
Za miejsca I-III miejsca w każdej kategorii zostaną przyznane dyplomy 
 


