
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

 قوانین مسابقات تیراندازی بنچ رست   
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 شرایط عمومی ثبت نام :  (9

 
  نت و هوی ورمینتکلاس لایت ورمی دودر مسابقات WRABF  می شود. برگزار 

 برگزار خواهد شد  9911د ماه اسفن 8معه ج روز،  تیراندازی مهراسپورتانی باشگاه مسابقات با میزب.  

  به آدرس ثبت نام از طریق وبسایت انجمن تیراندازان بنچ رست ایران.irirbrs  یا لینک.irirbrsreg.  و به صورت

 نفر می باشد.  61ظرفیت ثبت نام است. اینترنتی 

 ویت تکمیل شده اول ثبت نام قطعی تنها پس از تکمیل مرحله پرداخت آنلاین انجام شده و بدیهی است ثبت نام های

ودی رقبل از مسابقات نسبت به تکمیل ثبت نام و پرداخت هزینه و یک هفتهتیراندازان فرصت دارند تا خواهند داشت. 

 اقدام نمایند. 

  می باشد. تومان 922.222دو کلاس در و ثبت نام  تومان 022.222مبلغ  یک کلاسبرای هزینه ثبت نام 

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

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

 شرکت کننده می باشد. 

  .سرو ناهار در روز مسابقه در محل باشگاه انجام می شود 

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

  ، این مورد زمان ثبت نام اطلاع رسانی در صورت استفاده از یک تفنگ یا سایر تجهیزات ضروری توسط دو تیرانداز

 شود. گروه بندی و چیدمان میزها بر اساس اطلاعات دریافتی انجام خواهد شد.

  بنچ رست استاندارد  دو هدفمسابقه در هر کلاس در قالبWRABF و جانمایی میزها گروه بندی  .انجام خواهد شد

  انجام می شود. برگزارکنندهتوسط 

  .چرخش میزها برای همه تیراندازان انجام می شود 

 بط بنا کروننا بنوده و در برگزاری اینن رقابنت هنا مننو  بنه ایجناد شنرایط مناسنب و نبنود محندودیت هنای منرت

 منتقل خواهد شد. 6011صورت نبود شرایط مناسب ، مسابقه لغو و به تاریخ مناسبی در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irbrs.ir/%d8%a8%d9%86%da%86-%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7/
http://reg.irbrs.ir/


 

 

 قوانین ایمنی (2

ایننت قننوانین و رعایننت قننوانین ایمنننی از سننوی تمننامی شننرکت کنننندگان در مسننابقه الزامننی اسننت. اطمینننان از رع

نقننا ایننن قننوانین و اسننتانداردها قابننل چشنن   .کنننندگان اسننتمسننئولیت تمننامی شننرکت ، اسننتانداردهای ایمنننی

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

  امل ش) برگزاری مسابقه هستند محلتیراندازان ملزم به حمل سلاح خود بوسیله کیف یا جعبه تفنگ مناسب در

 . میدان برگزاری مسابقه( ، پارکینگ وباشگاه تیراندازی

 ... سی بازر /از زمان مسابقه خارج ،  هرگونه رفتار غیر ایمن با سلاح مثل نشانه روی به سمت افراد حاضر ، تیراندازی و

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

 ل میدانئوایمن با مسئول میدان و داوران مسابقه است. در صورت نیاز به هر گونه شلیک و یا رفع مشکل با مس

  نمایید. هماهنگی 

 را ندارند.  میدان مسابقه و خط آتشحق ورود به  تیراندازان ،مسئول میدان وانیختا زمان فرا 

 رسنت ، بادنمنا و  بنرای نصنب تجهینزات دقیقنه زمنان پنانزده، مسنابقه بعد از دستور فراخنوان و ورود بنه میندان(

، تیرانندازان مجناز دسنتور مسنئول میندانبنا و  شندن میندان ایمننسنپس بعند از اختصاص داده می شنود و  ...(

 بر روی میز خواهند بود.   تفنگ هابه قرار دادن 

  را  ایمنننی و مسننابقه مننی تننوان پننرچ . تنهننا در زمننان دسننتور آتننش الزامننی اسننتقننرار گیننری پننرچ  ایمنننی

 برداشت. 

  صورت تخطی ، تیرانداز سلب در مجاز نبوده و دستور شروع مسابقه توسط مسئول میدان تا زمان لاح س کردنمسلح

  (نیز می شود ساختنساچمه گذاری بدون مسلح شامل ) ( می شود.DQصلاحیت )

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

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

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

 خواهند بود.مسئول میدان 

 .نظافت سلاح در زمان مسابقه مجاز نیست 

 نجام تنظیمات اساسی بر روی سلاح در زمان مسابقه مجاز نیست. ا 

 نمی باشندتیراندازان مجاز به ترک میز ، دقیقه(  01)تا پایان زمان مسابقه  بعد از شروع مسابقه.  

  مجاز نیست و صحبت با دیگر تیراندازان یا حرکات غیر ضروریبرگشتن تیرانداز به سمت تماشاگران و . 

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

 دستورات بعدی مسئول میدان را دنبال نمایید.

  یا دیگر تیراندازان مجاز نمی باشد. تیراندازان توسط تماشاگرانهرگونه تشویق و یا راهنمایی  



 

 

 کلاس های مسابقه  (9

   ورمینت تفنگ بادیکلاس لایت  .9

  کیلوگرم  06710نباید بیش از  تفنگوزن دستی یا مکانیکی مجاز است.  مسلح سازیهر نوع تفنگ بادی با عملکرد

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

  باید مطابق با پیوست شخصیاستفاده کرد ) استفاده از قنداق های  شخصیقنداق های می توان از قنداق کارخانه یا 

  باشد(. که انتهای این آیین نامه آمده ،  WRABFمرتبط با قوانین و مشخصات قنداق 

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

  تنش گیر لوله یا استابلایزرهای لوله مجاز است به شرطی که در مجموع کلی وزنه های لولهایراستریپر ، استفاده از ،

 .دنوزن مجاز تفنگ باش

 می توان استفاده کردان قطعه جدا ناپذیر و داخلی باشداز رگولاتورهای هوا چنانکه به عنو ،. 

 استفاده کردبا هر مقدار بزرگنمایی  می توان از دوربین. 

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

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

  ت.فوت بر پاوند( مجاز اس 60ژول )  61607قدرت تفنگ حداکثر  

  استمتر  02فاصله تیراندازی. 

  در مسابقات استفاده می شود.  22.گیج امتیازدهی کالیبر 

  کلاس هوی ورمینت تفنگ بادی .0

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

 .است کیلوگرم 16816)متعلقات شامل دوربین ، قطعات نصب شونده سر لوله و غیره ( ، 

  قنداق های کاستومایز و شخصی شده استفاده کرد.می توان از قنداق کارخانه یا 

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

  نمود.

 مجاز است. استفاده از سیستمهای ، محسوب شونددر صورتی که بخشی از تفنگ  ی هوااستفاده از رگولاتورها

یر لوله ، وزنه لوله یا تنش گاستفاده از مازل بریک. مجاز نیستالکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک 

 .مجاز است

  مخزن و  ژول باشد 07660قدرت خروجی حداکثر محدودیتی برای اندازه یا حج  مخزن هوا وجود ندارد تا زمانی که

) مخزن هوای جدا از بدنه تفنگ مجاز نیست و مخزن حتما باید بخشی از سلاح و  .ه سلاح محسوب شودجزیی از بدن

 (در وزن کلی آن محسوب شود

  متر است 02فاصله تیراندازی.  

  در مسابقات استفاده می شود.  22.گیج امتیازدهی کالیبر 



 

 

 تجهیزات (4

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

  رست ها 

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

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

 

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

خش بجلو 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 

د. طح بالایی کیسه شن تماس داشته باشانتهای بخش بچه قنداق }بخش کف و زیرین{ باید به صورت کامل و صد در صد با س

فاده است سیستمیرست جلو می تواند دارای تنظیمات حرکتی عمودی و افقی باشد و برای انجام این کار می توان از هر نوع 

 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 نبتنظی  کننده های افقی یا عمودی دارای به شرطی که  داشته باشد (Vertical Spacerعمودی ) دهنده

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

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

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

اینچ( باشد و تنها پایه آن )بخش پایینی( می تواند برای  60/1و نرم بوده و ضخامت کل سطح آن نباید بیشتر از سه میلیمتر)

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



 

 

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

 د.تفنگ استفاده کر بهتر د لغزش برای کمک به حرکتمی توان از تالک }نوعی پودر{ و یا ترکیب  مواد یا نوارهای ض. نمود

 

  مهار تفنگ :

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

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

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

 شد{. 

بودن تفنگ در رست آزمایش شود. این بررسی و آزمایش از طرف نت د تا چفهمچنین 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 

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

 :هدایت تفنگ 

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

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

 

 

 

 



 

 

 

 بازرسی و چک تجهیزات :  (5

مشخصددات و  وزن مجدداز سددلا ،  HVو  LV قدددرت سددلا  در هددر دو کلدداسچننک بازرسننی تجهیننزات شننامل 

 می باشد.  قنداق

 61607کلناس لاینت ورمیننت حنداکثر قندرت خروجنی سنلاح هنای تیرانندازان بنرای  –چک قددرت ررویدی سدلا  

مسننابقه همننه سننلاح هننایی کننه قننرار اسننت در . مجنناز اسننت ژول 07660کلنناس هننوی ورمینننت حننداکثر و بننرای  ژول

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

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

 262برای کالیبر  JSB 15.89و ساچمه  062برای کالیبر  JSB 8.44ساچمه کلاس لایت ورمینت :  -

 262برای کالیبر  JSB 18.13و ساچمه  062برای کالیبر  JSB 10.34ساچمه ت : کلاس هوی ورمین -

 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 :  سلا  ها وزن مجاز

حننداکثر وزن مجنناز کلدداس لایددت ورمینددت :  -

  به همراه متعلقات می باشد. کیلوگرم 06710

حننداکثر وزن مجنناز کلدداس هددوی ورمینددت :  -

  به همراه متعلقات می باشد. کیلوگرم 16816
 

بیشنتر از  گدر  08مقندار ، تنرازو احتمنالی جهت جبنران خطنای 

 وزن مجاز مورد قبول می باشد. 

 مشخصات قنداق : 

کلاس لایت ورمینت و هنوی ورمیننت )شنامل تفننگ بنادی نینز منی شنود( و بخنش جلنویی قننداق }بچنه قننداق{ بایند 

باشند. اینن بخنش  ایننچ( ینا کمتنر 6سنانتیمتر ) 7160حنداکثر بایند صاف یا نی  گرد باشد و عریا تنرین بخنش قننداق 

 .ه بنه انتهنای قننداق متصنل شنده اسنتینا قطعنه ای صناف کنبنوده می تواند یک قنداق ویژه }قنداق های بننچ رسنت{ 

کنه بنا  پنایینی انتهنای قننداق بخنش جنس آن منی توانند از هنر ننوع مناده ای }چنوبی ، فلنزی ، پلیمنری و ... { باشند. 

صناف باشند ،  بخنش زینرین انتهنای قننداق د صناف ینا ننی  گنرد باشند. اگنراسنت منی توانن در تمناس عقبنیکیسه شن 

   . اینچ( یا کمتر باشد.88میلیمتر ) 02باید  آنعرض 

 در زمان بازرسی تجهیزات اگر سنلاح تیراننداز تیییند نگنردد منی توانند دوبناره فرآینند بازرسنی را تکنرار کنند تنا زمنانی کنه رانند

ن را مسننابقه شننروع نشننده باشنند. داوران در هننر زمننانی کننه تشننخیص دهننند مننی توانننند بنندون آگنناهی قبلننی تجهیننزات تیراننندازا

امتیننازات آن در صننورتیکه قنندرت و وزن سننلاح یننا مشخصننات دیگننر تجهیننزات مطننابق بننا قننوانین نباشنند ، بازرسننی و چننک نمایننند. 

  کلاس یا مسابقه تیرانداز باطل می شود.

 

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


