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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PISTOLETOWY 

O SUPER PUCHAR 

TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „TEMIDA” ZABRZE 

„STARCIE DRUGIE” 

Regulamin 

ORGANIZATOR 

Towarzystwo Sportowe TEMIDA Zabrze                                         

CEL ZAWODÓW 

Popularyzacja strzelectwa 

Integracja środowisk strzeleckich 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 Rudna I        25.04.2020r. (Zawody z obserwatorem ŚZSS) 

 Runda II       16.05.2020r. (Zawody z obserwatorem ŚZSS) 

 Runda III + „Wściekła 15”      27.06.2020r. (Zawody z obserwatorem ŚZSS) 

Zawody odbędą się na strzelnicy T.S. TEMIDA ENERGIA, w Zabrzu ul. Jodłowa 11.  

Start zawodów we wszystkich rundach o godz. 10:00  

Informacje: 502-324-200, 502-074-766.                                          

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 oraz funkcjonariusze i żołnierze. 

OPŁATA STARTOWA 

Opłata startowa 30 zł. Płatne na miejscu. 
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KLASYFIKACJA ZAWODÓW 

 Zawodnicy występują indywidualnie, jak i mogą tworzyć dwuosobowe 

zespoły.  

 Zawody składają się z trzech rund oraz konkurencji specjalnych, 

 Klasyfikacja w poszczególnych rundach indywidualna oraz zespołowa, 

 Klasyfikacja generalna za wszystkie rundy: indywidualna oraz zespołowa, 

 W przypadku takiego samego wyniku dwóch lub więcej zawodników 

decydują kolejno: lewy środek traczy TS-2, prawy środek traczy TS-2 

następnie sylwetka. 

 W przypadku takiego samego wyniku po trzech rundach SUPERPUCHARU, 

decyduje wynik z rundy I, jeżeli ten wynik jest taki sam, kolejno wynik z rundy 

II, podobnie w przypadku klasyfikacji drużynowej. Zespoły występują w takich 

samych składach dwuosobowych we wszystkich rundach SUPERPUCHARU. 

 Obliczanie wyników odbywać  się będzie na stanowisku sędziowskim 

zawodnik może być obecny przy obliczaniu wyniku. 

ZGŁOSZENIA ZA ZAWODY 

Rejestracja na zawody OBOWIĄZKOWA, za pomocą SMS „NAZWISKO, imię klub” na 

numer telefonu 532-687-426 (Dominik Galeja),  

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI:  

 Runda I:    22.04.2020r.  

 Runda II:    13.05.2020r.  

 Runda III:   24.06.2020r. 
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Runda I „PUCHAR 30-LATKA” 25.04.2020 r. (Zawody z obserwatorem ŚZSS) 

 Pistolet w kalibrze  9×19mm., rewolwery wykluczone, pistolet nie może być 

wyposażony w osłabiacze odrzutu, jak i urządzenia optyczne i.t.p. ułatwiające 

celowanie,  

 można strzelać oburącz - postawa stojąc, 

 Odległość 25m, 20 strzałów - bez strzałów próbnych. 

 Czas łączny 2 minuty 30 sekund,  

 Tarcza wg wzoru nr 1, po 5 strzałów do środków z „olimpijki” i 10 strzałów do 

sylwetki, 

 Obowiązkowa wymiana magazynka po oddaniu min jednego strzału,  

 Kolejność ostrzeliwania celów dowolna. 

 

Trofea 

W klasyfikacji indywidualnej, 

 Puchary, Nagrody za miejsca I-III – nagrody ufundowane przez  

AR Centrum Szkoleń Militarno – Bojowych 

 Medale, dyplomy za miejsca I-VI  

W klasyfikacji drużynowej, 

 Dyplomy i medale za miejsca I-III - nagrody ufundowane przez Halinka ARMS 

 Konkurencja specjalna  

„Z FORDEM do Celu” 

 Udział w konkurencji bierze sześciu zawodników, którzy uzyskali najwyższe 

wyniki w strzelaniu do sylwetki w I Rundzie Superpucharu. 

 Odległość 25m, 10 strzałów, 45 sekund, tarcza F-23/1 autorska. 

 Nagroda: Nowy model Forda z pełnym bakiem na wybrany weekend 

 

UWAGA: na zakończenie każdej rundy zostaną rozlosowane wśród obecnych 

uczestników dwa popery typu „cel kroczący”. 
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Runda II „PUCHAR ZAŁOŻYCIELI T.S. TEMIDA” 16.05.2020 r.  
(Zawody z obserwatorem ŚZSS) 

 Pistolet w kalibrze  9×19mm., rewolwery wykluczone, pistolet nie może być 

wyposażony w osłabiacze odrzutu, jak i urządzenia optyczne i.t.p. ułatwiające 

celowanie,  

 można strzelać oburącz - postawa stojąc, 

 Odległość 25m, 20 strzałów - bez strzałów próbnych. 

 Czas łączny 2 minuty,  

 Tarcza wg wzoru nr 2, po 5 strzałów do środków z „olimpijki” i 10 strzałów do 

sylwetki, 

 Obowiązkowa wymiana magazynka po oddaniu min jednego strzału,  

 Kolejność ostrzeliwania celów dowolna. 

 

Trofea 

W klasyfikacji indywidualnej, 

 Puchary, Nagrody za miejsca I-III – nagrody ufundowane przez  

M-MED Marcin Borowicz 

 Medale, dyplomy za miejsca I-VI  

W klasyfikacji drużynowej, 

 Dyplomy i medale za miejsca I-III - nagrody ufundowane przez Halinka ARMS  

Konkurencja specjalna  

„Z FORDEM do Celu” 

 Udział w konkurencji bierze sześciu zawodników, którzy uzyskali najwyższe 

wyniki w strzelaniu do sylwetki w II Rundzie Superpucharu. 

 Odległość 25m, 10 strzałów, 45 sekund, tarcza F-23/2 autorska. 

 Nagroda: Nowy model Forda z pełnym bakiem na wybrany weekend 

 

UWAGA: na zakończenie każdej rundy zostaną rozlosowane wśród obecnych 

uczestników dwa popery typu „cel kroczący”. 
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Runda III „PUCHAR MISTRZÓW TRENINGU” 27.06.2020 r.  
(Zawody z obserwatorem ŚZSS) 

 Pistolet w kalibrze  9×19mm., rewolwery wykluczone, pistolet nie może być 

wyposażony w osłabiacze odrzutu, jak i urządzenia optyczne i.t.p. ułatwiające 

celowanie,  

 można strzelać oburącz, postawa stojąc, 

 Odległość 25m, 20 strzałów - bez strzałów próbnych. 

 Czas łączny 90 sekund,  

 Tarcza wg wzoru nr 3, po 5 strzałów do środków z „olimpijki” i 10 strzałów do 

sylwetki, 

 Obowiązkowa wymiana magazynka po oddaniu min jednego strzału,  

 Kolejność ostrzeliwania celów dowolna. 

 

Trofea 

W klasyfikacji indywidualnej, 

 Puchary, Nagrody za miejsca I-III – nagrody ufundowane przez EDC Combat 

 Medale, dyplomy za miejsca I-VI  

W klasyfikacji drużynowej, 

 Dyplomy i medale za miejsca I-III - nagrody ufundowane przez Halinka ARMS  

Konkurencja specjalna  

„Z FORDEM do Celu” 

 Udział w konkurencji bierze sześciu zawodników, którzy uzyskali najwyższe 

wyniki w strzelaniu do sylwetki w III Rundzie Superpucharu. 

 Odległość 25m, 10 strzałów, 45 sekund, tarcza F-23/3 autorska. 

 Nagroda: Nowy model Forda z pełnym bakiem na wybrany weekend 

 

UWAGA: na zakończenie każdej rundy zostaną rozlosowane wśród obecnych 

uczestników dwa popery typu „cel kroczący”. 
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Konkurencja Dodatkowa „Wściekła Piętnastka” 

 Pistolet kal. 9mm,  

 Postawa startowa stojąc „relax”, broń w kaburze z dołączonym magazynkiem, 

nieprzeładowana, 

 Odległość 15m,bez strzałów próbnych, 

 Czas 15s., mierzony TIMEREM, 

 Amunicja w magazynkach, dowolna ilość, 

 Tarcza  standardowa papierowa IPSC, 

 Decyduje ilość przestrzelin w tarczy – jedna przestrzelina 1 punkt. 

 Wymiana magazynka nie jest konieczna, 

Konkurencja specjalna zostanie rozegrana w dniu 27.06.2020r., po 

zakończeniu i podsumowaniu trzech rund SUPER PUCHARU 

Towarzystwa Sportowego TEMIDA. 

Do tej konkurencji zakwalifikuje się 15 najlepszych zawodników  

z klasyfikacji łącznej po trzech rundach SUPERPUCHARU. 

 

Nagrodą za pierwsze miejsce w „Wściekłej Piętnastce” 

jest sejf klasy S-1, ufundowany przez firmę SEJFNET.PL 

 

Ponadto medale i dyplomy za miejsca I-VI. 
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„SUPERPUCHAR” nagrody główne ufundowane przez: 

 

Po ostatniej rundzie SUPERPUCHARU 27.06.2020 zostaną wręczone  

 SUPER PUCHARY indywidualne za miejsca I-III, 

 medale, dyplomy za miejsca I-VI 

 nagrody główne (wg wzoru 1, 2, 3) dla najlepszych trzech zawodników  w 

klasyfikacji łącznej zawodników z  wszystkich rund.  

 Klasyfikacja zespołowa łączna po trzech rundach SUPER PUCHARU: upominki 

dla miejsca I-III  dla miejsc IV-VI dyplomy, medale. 

 

NAGRODY GŁÓWNE: 
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WZORY TARCZ: 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Obowiązują zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim. 

 BROŃ MOŻE BYĆ ZAŁADOWANA TYLKO NA STANOWISKU STRZELECKIM. PO 

TERENIE STRZELNICY MOŻNA SIĘ PORUSZAĆ Z BRONIĄ ROZŁADOWANĄ W 

FUTERALE LUB W KABURZE. NIE STOSOWANIE SIĘ DO TEJ ZASADY GROZI 

DYSKFALIFIKACJĄ ZAWODNIKA.  

 Dozwolone lunety obserwacyjne do kontroli przestrzelin. 

 Zacięcia i niewypały zawodnik usuwa we własnym zakresie. 

 Broń i amunicja dla członków TS „TEMIDA” własna lub klubowa, goście broń i 

amunicja własne. 

 OBOWIĄZEK UŻYWANIA OKULARÓW I OCHRONNIKÓW SŁUCHU. 

 ZAWODY Z OBSERWATOREM ŚZSS. 

 Dla uczestników poczęstunek w formie grilla. 

 Wzory tarcz do pobrania na stronie, www.tstemida-zabrze.pl. 

 Klasyfikacja indywidualna łączna za każdą, rundę będzie liczona do klubowego 

rankingu Grand Prix 2020. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszego zamknięcia 

listy zgłaszających się zawodników ze względów organizacyjnych. 

 

ORGANIZACJA I OPRACOWANIE: 

 

Dominik Galeja 

Mariusz Żyła 

Bartłomiej Mondel 

Robert Wojtasik 

Bohdan Żyła 

http://www.tstemida-zabrze.pl/

