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Zawody Klubowe 
Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze 

KARABIN  DOWOLNY 5,6mm „DŁUGI MARSZ”-60 strzałów 
 (standard lub open) 3 postawy ,odległość 50m 

 
/zawody  z obserwatorem ŚZSS/ 

 
 

Organizator:    Towarzystwo Sportowe  „TEMIDA” Zabrze.  
 
Termin i miejsce:   3.09.2022 r. od godz.9.00, strzelnica TEMIDA ENERGIA Zabrze ul. Jodłowa 9. 
 
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.  

 
Konkurencje:  Karabin STANDARD  kal 5,6mm,przyrządy celownicze otwarte (repetier lub automat),lub 

karabin OPEN -przyrządy celownicze dowolne (repetier lub automat), 

 
 Strzały próbne: Odległość 50m,ilość strzałów dowolna,czas 5 min,tarcza KBKS ,postawa 

leżąc, 

 
 Strzały oceniane: Odległość 50m, 3x20 strzałów, czas 10 min na każdą postawę,tarcza  

KBKS, postawy w kolejności: klecząc-stojąc-leżąc. 
 
Klasyfikacja:  Klasyfikacja indywidualna-suma punktów z trzech postaw. Można startować tylko w jednej 

klasie.  Zawody będą liczone do Rankingu Klubowego GP'2022 osobno w klasie 
STANDARD i OPEN. Klasa  zostanie otwarta do rankingu klubowego jeżeli zgłosi się min. 12 
zawodników. Upominki sportowe   za miejsca I-III w obu klasach, 

 
Rejestracja: Rejestracja na zawody OBOWIĄZKOWA za pomocą serwisu EZawody pod adresem: 

https://ezawody.net/zawody/2022/zawody-klubowe-dlugi-marsz 
     

    Koniec rejestracji 1.09.2021r. o godz 18.00 lub po wypełnieniu 37 miejsc. 

 
Inne:  Obowiązują zasady bezpieczeństwa strzelań kulowych PZSS, zacięcia i niewypały we 

własnym zakresie, broń i amunicja dla członków TS „TEMIDA” własna lub klubowa. 
 Członkowie TS Temida , broń klubowa, amunicja własna:20zł 
 Członkowie TS Temida broń i amunicja własna: 20zł 
 Członkowie TS Temida , broń i amunicja klubowa 70szt: 50zł 
 Goście  opłata startowa 50zł.  
 Nie przewiduje się  użyczania gościom zawodów broni  i amunicji. 
 Osoby funkcyjne są zwolnione z opłaty startowej. 
 
Informacje dodatkowe:  Bohdan Żyła tel 502 324 200 

 
   

Opracował: 
Bohdan Żyła 
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