
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

 وانین مسابقات تیراندازی بنچ رستق   

 1399قهرمانی                            

 بندرترکمن – باشگاه بنچ رست گلستان
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 شرایط عمومی ثبت نام :  (1

 
  ورمینتهوی و  نتالیت ورمیکالس  دودر مسابقات WRABF  می شود. برگزار 

  30و  29تاریخ برگزاری جمعه برگزار خواهد شد.  بندرترکمنشهر  گلستانانی باشگاه بنچ رست با میزبمسابقات 

  .می باشد 9139ماه  خرداد

  قابل انجام می باشد. مسابقه  بندیدر ساعت مشخص شده برنامه زمان و 28/03/99روز تمرین تاریخ 

  به آدرس ثبت نام از طریق وبسایت انجمن تیراندازان بنچ رست ایرانbenchrest.ir  یا لینکreg.benchrest.ir 

  است. و به صورت اینترنتی 

  ثبت نام قطعی تنها پس از تکمیل مرحله پرداخت آنالین انجام شده و بدیهی است ثبت نام های تکمیل شده اولویت

خت هزینه ورودی نام و پرداتیراندازان فرصت دارند تا ده روز قبل از مسابقات نسبت به تکمیل ثبت  خواهند داشت. 

 اقدام نمایند. 

 می باشد. تومان 000300.دو کالس و ثبت نام در  تومان 150.000مبلغ  یک کالسبرای  ثبت نام هزینه 

 برگشت داده نمی شود. ، هزینه ثبت نام مسابقات در صورت انصراف تیرانداز  

  به عهده خود  احتمالیتیراندازان ملزم به داشتن بیمه ورزشی بوده در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از حوادث

 تیرانداز شرکت کننده می باشد. 

 .ناهار روز تمرین یا روزهای دیگر بر عهده شرکت  سرو ناهار در رستوران مشخص شده برای دو روز مسابقه می باشد

 کننده می باشد.

  ندارد. تیراندازان برای اسکان  شرایط هماهنگی یا ایجاد برگزار کننده مسئولیتی در قبال  

 ری توسط دو تیرانداز ، اسم تیرانداز دوم در فرم ثبت نام و در در صورت استفاده از یک تفنگ یا سایر تجهیزات ضرو

 ( Shared Equipment) ثبت در بخش تجهیزات ذکر شود.  اشتراکبخش 

  فدراسیون جهانی متر 25)سیبل( بنچ رست  هدفمسابقه در سه WRABF  گروه  برگزار خواهد شد.در هر کالس

  انجام می شود. برگزارکنندهو جانمایی میزها توسط بندی 

  مسرابقه را در میرز  هردفاز سره  هردفچرخش میزها بررای همره تیرانردازان انجرام مری شرود. ) تیرانردازان هرر

 متفاوتی تیراندازی می کنند(

  رقابرت معیرار انتخرات تیرانردازان تریم شررکت کننرده در ،  8139سرال  مسرابقه قهرمرانینتایج ایرن مسرابقات و

 خواهد بود.  جمهوری چک 2021های کاپ جهانی 

 

 

 

http://www.benchrest.ir/
http://reg.benchrest.ir/


 

 

 وانین ایمنیق (2

قرروانین و رعایررت اطمینرران از  .اسررتمسررابقه الزامرری در کننرردگان رعایررت قرروانین ایمنرری از سرروی تمررامی شرررکت 

نقررا ایررن قرروانین و اسررتانداردها قابررل چشررم  .اسررتمسررئولیت تمررامی شرررکت کننرردگان ، اسررتانداردهای ایمنرری 

 شد.خواهد  شرکت کنندگان( DQ)باعث دریافت اخطار یا سلب صالحیت نبوده و پوشی 

  شامل ) برگزاری مسابقه هستند محلبوسیله کیف یا جعبه تفنگ مناسب در خود تیراندازان ملزم به حمل سالح

  .(میدان برگزاری مسابقه باشگاه تیراندازی ، پارکینگ و

  بازرسی  /از زمان مسابقه خارج ،  ، تیراندازی و ... به سمت افراد حاضرهرگونه رفتار غیر ایمن با سالح مثل نشانه روی

تشخیص رفتار نا تیرانداز می شود. ( DQ)نمی باشد. عدم رعایت این موضوع موجب سلب صالحیت  تجهزات مجاز

ایمن با مسئول میدان و داوران مسابقه است. در صورت نیاز به هر گونه شلیک و یا رفع مشکل با مسول میدان 

 هماهنگی کنید. 

 د. نرا ندار و خط آتش مسابقه میدانحق ورود به  تیراندازان میدان ، مسئول توسط وانیختا زمان فرا 

  ، رسرت ، بادنمرا  یرزاتبررای نصرب تجه زمران دقیقرهپرانزده بعد از دسرتور فراخروان و ورود بره میردان مسرابقه(

، تیرانرردازان  دسررتور مسررئول میرردانبررا و  شرردن میرردان ایمررنسرر س بعررد از اختصرراد داده مرری شررود و  و ...(

 خواهند بود.   بر روی میز تفنگ هامجاز به قرار دادن 

 تنهرا در زمران دسرتور آترش و مسرابقه مری تروان پررچمقرار گیری پرچم ایمنری در همره اوقرات الزامری اسرت . 

 را برداشت.  ایمنی

  تیرانداز سلب صورت تخطی ، مجاز نبوده و در میدان  مسئولمسابقه توسط  دستور شروعتا زمان الح س کردنمسلح

 ( شامل می شود را نیز)ساچمه گذاری بدون مسلح سازی و موارد مشابه  ( می شود.DQصالحیت )

  ( مجاز نمی و دستور مسئول میدان )صدای سوت پایان مسابقه دستورشروع مسابقه و بعد از  دستوراز شلیک قبل

  خواهد شد. (DQ)منجر به سلب صالحیت تیرانداز بدون اخطار و باشد 

 و دنبال کردن دیگر دستورات های خود  الحهمه تیراندازان ملزم به ایمن سازی س ،زمان های توقف اضطراری  در

 .خواهند بود مسئول میدان

 مسابقه مجاز نیست. نظافت سالح در زمان 

 مات اساسی بر روی سالح در زمان مسابقه مجاز نیست. نجام تنظیا 

 نمی تیراندازان مجاز به ترک میز ،  و دستور مسئول میداندقیقه(  20)تا پایان زمان مسابقه  بعد از شروع مسابقه

  .باشند

  مجاز نیستبرگشتن تیرانداز به سمت تماشاگران و یا حرکات غیر ضروری . 

 نسبت به آگاه سازی مسئول میدان اقدام نموده و با باال بردن دست برای تجهیزات و یا اهداف ،  در زمان بروز مشکل

 دستورات بعدی مسئول میدان را دنبال نمایید.

  یا دیگر تیراندازان مجاز نمی باشد.تیراندازان توسط تماشاگران هرگونه تشویق و یا راهنمایی  



 

 

  وانین کالسهای مسابقات ق (3

   ورمینت تفنگ بادیکالس الیت  .1

  کیلوگرم  4.762نباید بیش از  تفنگوزن دستی یا مکانیکی مجاز است.  مسلح سازیهر نوع تفنگ بادی با عملکرد

 باشد. و دیگر تجهیزات نصب شده بر روی تفنگ  همراه با دوربین

  باید مطابق با  استفاده کرد ) استفاده از قنداق های کاستومایزقنداق های کاستومایز کارخانه یا می توان از قنداق

  باشد(. که انتهای این آیین نامه آمده ،  WRABFقنداق  و مشخصات پیوست مرتبط با قوانین

 عملکرد مسلح سازی تفنگ می تواند به صورت فنرپیستون یا PCP باشد. 

  وزنه های لوله ، تنش گیر لوله یا استابالیزرهای لوله مجاز است به شرطی که در مجموع کلی ایراستری ر ، استفاده از

 .دنز تفنگ باشوزن مجا

  به عنوان قطعه جدا ناپذیر و داخلی باشد ، می توان استفاده کرداز رگوالتورهای هوا چنانکه. 

 با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد می توان از دوربین. 

 ثابت کردن ( بدنهAction ) .و لوله به قنداق و اصالح مجموعه ماشه )یا تعویا آن( مجاز است 

  مجاز نیستاستفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سالح به موقعیت قبل از شلیک. 

  ت.فوت بر پاوند( مجاز اس 12ژول )  16.27قدرت تفنگ حداکثر  

  متر است 25فاصله تیراندازی. 

  22.گیج امتیازدهی کالیبر  ( .مطابق با قوانین  224.در مسابقات استفاده می شودWRABF ) 

  وی ورمینت تفنگ بادیکالس ه .2

  و محدودیت وزنی }تفنگ{ همراه با متعلقات هر نوع تفنگ بادی با عملکرد شلیک دستی یا مکانیکی مجاز است

 .است کیلوگرم 6.803)متعلقات شامل دوربین ، قطعات نصب شونده سر لوله و غیره ( ، 

  استومایز و شخصی شده استفاده کرد.قنداق های ککارخانه یا می توان از قنداق 

  با هر مقدار بزرگنمایی استفاده   انجام داد و می توان از دوربین تفنگبروی می توان هر نوع بهینه سازی و اصالح

  نمود.

 مجاز است. استفاده از سیستمهای محسوت شوند ، در صورتی که بخشی از تفنگ  ی هوااستفاده از رگوالتورها

استفاده از مازل بریک ، وزنه لوله یا تنش گیر لوله . مجاز نیستت سالح به موقعیت قبل از شلیک الکترونیکی بازگش

 .مجاز است

  مخزن و  ژول باشد 27.12قدرت خروجی حداکثر محدودیتی برای اندازه یا حجم مخزن هوا وجود ندارد تا زمانی که

مجاز نیست و مخزن حتما باید بخشی از سالح  ) مخزن هوای جدا از بدنه تفنگ .جزیی از بدنه سالح محسوت شود

 (و در وزن کلی آن محسوت شود

  متر است 25فاصله تیراندازی. 

  22.گیج امتیازدهی کالیبر  ( .مطابق با قوانین  224.در مسابقات استفاده می شودWRABF ) 



 

 

 تجهیزات (4

 مجاز نبوده و اکیدا ممنوع است.  تفنگ ، دوربین ، رست ، بادنما و ... الکترونیکیاستفاده از هر نوع تجهیزات شامل 
 

  رست ها 

هیچ بخش انتهایی تفنگ را پوشش دهد.  رست عقبی{ و Forearm-باید تنها بخش جلویی تفنگ }بچه قنداق رست جلو

  حرکت باشند. کدام از رست ها نباید  به میز یا تفنگ یا به یکدیگر متصل باشند. هر دو بخش باید مستقل از هم قابل

 

به طور کلی ، رست جلو محدودیتی از نظر وزن ، مواد ساخته شده و یا نوع طراحی ندارد. رست  ( :Front Restرست جلو )

بخش جلو باید دارای کیسه شن از جنس نرم و منعطف باشد )این کیسه باید از جنس چرم و یا پارچه و پر شده با شن باشد(. 

) تنها می تواند ( به جز کیسه شن تماس داشته باشد { نباید با هیچ بخشی از رست forearm –جلویی تفنگ }بچه قنداق 

 که از آن برای مشخص کردن محل قرارگیری قبلی تفنگ استفاده می شود برخورد داشته باشد. -ont StoprF–با شاخص 

انتهای بخش بچه قنداق }بخش کف و زیرین{ باید به صورت کامل و صد در صد با سطح باالیی کیسه شن تماس داشته باشد. 

استفاده  سیستمیاین کار می توان از هر نوع  رست جلو می تواند دارای تنظیمات حرکتی عمودی و افقی باشد و برای انجام

 کرد. 

ه پشتی می تواند ارتفاع یسمی تواند یک کیسه یا چند کیسه محتوی شن یا ماسه باشد. ک ( :Rear Rest) رست عقبی

اشد. ارتفاع دهنده نبتنظیم کننده های افقی یا عمودی دارای به شرطی که  داشته باشد (Vertical Spacerدهنده عمودی )

هیچگونه برآمدگی باشد که بتوان آن را در باالی میز یا کیسه شن وارد کرد. کیسه شن ها نباید روی میز پیچ و دارای نباید 

 مهار شوند. }نمی توان ارتفاع دهنده ها را به کیسه شن متصل کرد{

از شن پر شده باشند ، کیسه شن باید منعطف  کیسه شن ها باید از جنس چرم یا الیاف پارچه و : (Sand bagکیسه شن )

اینچ( باشد و تنها پایه آن )بخش پایینی( می تواند برای  12/0و نرم بوده و ضخامت کل سطح آن نباید بیشتر از سه میلیمتر)

 کیسه های چرمی سفت ،ثبات و پایداری ضخیم تر باشد. ضخامت را می توان در درزها و شکاف های کیسه آزمایش کرد. 



 

 

می توان استفاده از سطوح ضد لغزش بر روی کیسه  پالستیکی یا چوبی که پوششی از چرم یا مواد دیگر دارند مجاز نیست.

 تفنگ استفاده کرد. بهتر می توان از تالک }نوعی پودر{ و یا ترکیب  مواد یا نوارهای ضد لغزش برای کمک به حرکت. نمود

 

  مهار تفنگ :

شود. اگر رست  همراه با تفنگ بلندی عقب /ها قرار دارد نباید با بلند کردن آن ، رست جلو  زمانی که تفنگ بر روی رست

ی با تفنگ بلند شوند ، مجموعه تفنگ و رست ها باید بازرسی مجدد وزنی شوند تا وجود شرایط الزم مشخص شود عقب/جلو

حالت شرکت کننده سلب صالحیت خواهد }با توجه به قانون بخش قبلی که اتصال تفنگ به رست مجاز نمی باشد ، در این 

 شد{. 

ش شود. این بررسی و آزمایش از طرف بودن تفنگ در رست آزمایند تا چفت همچنین می توان تفنگ را به عقب و جلو لغزان

 کمیته داوران و یا مسئول میدان در هر زمانی از مسابقه بدون اخطار قبلی قابل انجام است. 

استفاده کرد. به صورت کلی هیچ کدام از  حرکت عقب نشینی تفنگنمی توان از رست جلویی یا پشتی برای جلوگیری از 

  به میز متصل باشد. نوار روی کیسه شن مجاز است. تجهیزات شرکت کنندگان نمی تواند

 :هدایت تفنگ 

وجود دارد{ تا تفنگ را بدون  Railgun-همه تجهیزات و ابزاری که طراحی شده اند }مانند ابزاری که در تفنگ های ریلی

  شود.مجاز محسوت می  رغینیاز به نشانه روی مجدد برای هر شلیک به موقعیت }قبل از{ شلیک برگرداند ، 

 

 

 

 



 

 

 بازرسی و چک تجهیزات :  (5

مشخصددات و  وزن مجدداز سددال ،  HVو  LV قدددرت سددال  در هددر دو کددالسچررک بازرسرری تجهیررزات شررامل 

 می باشد.  قنداق

 16.27کرالس الیرت ورمینرت حرداکثر قردرت خروجری سرالح هرای تیرانردازان بررای  –چک قددرت خرویدی سدال  

همرره سررالح هررایی کرره قرررار اسررت در مسررابقه . مجرراز اسررت ژول 27.12کررالس هرروی ورمینررت حررداکثر و برررای  ژول

 استفاده شوند باید بازرسی ، تایید و برچسب تایید را داشته باشند. 

 ساچمه های مورد استفاده برای آزمایش کرنوگرافی و قدرت سال  ها به شر  زیر می باشد:

 5.5برای کالیبر  JSB 15.89و ساچمه  4.5برای کالیبر  JSB 8.44ساچمه کالس الیت ورمینت :  -

 5.5برای کالیبر  JSB 18.13و ساچمه  4.5برای کالیبر  JSB 10.34ساچمه ت : الس هوی ورمینک -

 

استفاده از ساچمه های شخصی برای آزمایش کرنوگرافی مجاز است ، به شرطی که سبک تر از ساچمه نکته : 

  های مشخص شده در بخش باال نبوده و حداکثر سرعت مجاز رعایت شود.

 :  سال  ها وزن مجاز

حررداکثر وزن مجرراز کددالس الیددت ورمینددت :  -

  به همراه متعلقات می باشد. کیلوگرم 4.762

حررداکثر وزن مجرراز کددالس هددوی ورمینددت :  -

  به همراه متعلقات می باشد. کیلوگرم 6.803
 

بیشرتر از  گدر  28مقردار ، تررازو احتمرالی جهت جبرران خطرای 

 وزن مجاز مورد قبول می باشد. 



 

 

 مشخصات قنداق : 

کالس الیت ورمینت و هروی ورمینرت )شرامل تفنرگ برادی نیرز مری شرود( و بخرش جلرویی قنرداق }بچره قنرداق{ بایرد 

باشرد. ایرن بخرش  ایرنچ( یرا کمترر 3سرانتیمتر ) 76.2حرداکثر بایرد صاف یا نیم گرد باشد و عریا تررین بخرش قنرداق 

 .عره ای صراف کره بره انتهرای قنرداق متصرل شرده اسرتیرا قطبروده می تواند یک قنداق ویژه }قنداق های برنچ رسرت{ 

کره برا  پرایینی انتهرای قنرداق بخرش جنس آن مری توانرد از هرر نروع مراده ای }چروبی ، فلرزی ، پلیمرری و ... { باشرد. 

صراف باشرد ،  بخرش زیررین انتهرای قنرداق د صراف یرا نریم گررد باشرد. اگرراسرت مری توانر در تمراس عقبریکیسه شن 

  . اینچ( یا کمتر باشد.98یمتر )میل 25باید  آنعرض 

 در زمرران بازرسرری تجهیررزات اگررر سررالح تیرانررداز تیییررد نگررردد مرری توانررد دوبرراره فرآینررد بازرسرری را تکرررار کنررد تررا

زمانی کره رانرد مسرابقه شرروع نشرده باشرد. داوران در هرر زمرانی کره تشرخیص دهنرد مری تواننرد بردون آگراهی قبلری 

در صررورتیکه قرردرت و وزن سررالح یررا مشخصررات دیگررر تجهیررزات و چررک نماینررد. تجهیررزات تیرانرردازان را بازرسرری 

  امتیازات آن کالس یا مسابقه تیرانداز باطل می شود.مطابق با قوانین نباشد ، 

 

 

.بازبینی و رعایت این ویژگیها و انطباق آن با قوانین ، مسئولیت شرکت کنندگان است 

 


