
Zawody Klubowe  
Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze (bez obserwatora) 

Organizator:  Towarzystwo Sportowe „TEMIDA’ Zabrze. 
 
Termin i miejsce:  15.10. 2022 r. godz. 10:00, strzelnica TEMIDA ENERGIA Zabrze,    
                                                                       ul. Jodłowa 9. 
Warunki Uczestnictwa: W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze, 

inne osoby zaproszone, posiadacze licencji strzeleckiej PZSS, 
osoby posiadające pozwolenie na broń. 

Konkurencje: Strzelanie z karabinka sportowego (repetier z otwartymi 
przyrządami celowniczymi) i pistoletu kal 5,6 mm bocznego 
zapłonu. 

Przebieg Strzelania: Po komendzie „ŁADUJ” Zawodnik ładuje magazynki pistoletu 
nabojami (nie więcej 2 x 5 szt),  odkłada pistolet i magazynki na 
taboret. Pistolet nieprzeładowany. Karabinek z otwartą komorą 
nabojowa leży  obok, nabój obok niego. 
Strzelanie prowadzimy do dwóch celów: cel nr 1: trzy „blachy” 
– cele wywrotne, cel nr 2 Tarcza 23p/2 (2 x zmniejszona) 
Po komendzie START zawodnicy ładują karabinek i oddają strzał 
do celu wywrotnego z dowolnej postawy. Po trafieniu 
pierwszego celu wywrotnego samodzielnie podejmują decyzję 
o kontynuowaniu strzelania do kolejnych celów wywrotnych z 
karabinka lub przechodzą do strzelania z pistoletu. Warunkiem 
rozpoczęcia strzelania z pistoletu jest trafienie przynajmniej 
jednego celu wywrotnego z karabinka. W sytuacji nie trafienia 
celu wywrotnego pierwszym strzałem można używać amunicję 
przeznaczoną do pistoletu.      
Liczba nabojów:   13 
Odległość do obu celów 25 m. 
Czas na konkurencję 3 min. 

Klasyfikacja: Indywidualna suma punktów za trafienia: cele wywrotne (10 
pkt)  w tarczy 23p/2 wg wartości przestrzelin. 

Inne: Obowiązują zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim i 
regulaminie strzelnicy. 

 Lunety obserwacyjne niedozwolone.                                               
Zacięcia i niewypały zawodnik usuwa we własnym zakresie.  

Startowe: 

• dla zawodników z własną bronią i amunicją – 10 zł 

• klubowa broń i amunicja dla członków TS TEMIDA –20 zł 

Goście z własna bronią i amunicją opłata startowa 30 zł. 
Nagrody:    Za miejsca I-III – upominki sportowe, dyplomy za miejsca I-VI 
Informacje dodatkowe: Sławomir Konofol tel: 600 329 341. Rejestracja za pomocą 

serwisu EZawody: https://ezawody.net/zawody/2022/otwarte-
zawody-klubowe-2  

    
 

Opracował: Sławomir Konofol 
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