
 

 

 

 

 

 

 تیراندازی بنچ رست ریم فایر و بادیجهانی فدراسیون 
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  مسابقه بنچ رست تفنگ بادیو شرایط قوانین 
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 مهراسپورتباشگاه تیراندازی  –تهران 

 1011یرماه ت 11

 



  ثبت نام : شرایط

با میزبانی  1011ماه  تیر 11تاریخ در  IRBRSتفنگ بادی کلاس  متر 05تیراندازی بنچ رست  مسابقه -

 برگزار خواهد شد.  در تهران مهراسپورتباشگاه تیراندازی 

 .irsirbrreg.یا لینک  irbrs.irثبت نام از طریق وبسایت انجمن تیراندازان بنچ رست ایران به آدرس  -

 و به صورت اینترنتی انجام می شود. 

ای ام هبه ثبت نثبت نام قطعی تنها پس از تکمیل مرحله پرداخت آنلاین انجام شده و بدیهی است  -

 ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

می  نفر 05 مسابقهظرفیت بوده و  1011ماه بهمن  0ماه الی  خرداد 40از تاریخ ثبت نام  زمان -

 در صورت تکمیل ظرفیت، ثبت نام های بعدی در نوبت رزرو قرار می گیرند. باشد. 

، در صورت انصراف تیرانداز مبلغ ثبت نام تومان بوده و  1011142سابقه مبلغ هزینه ورودی م -

 قابل برگشت نمی باشد. 

 سرو می شود.  باشگاهدر محل  ماه تیر 11روز جمعه  وعده ناهار -

 برگزار کننده مسئولیتی در قبال اسکان تیراندازان نخواهد داشت.   -

، بر عهده ی شرکت  از مسابقه برای تمرین در روزهای قبل هزینه ی استفاده از میدان تیراندازی -

 کننده می باشد. 

ر دبرگزار کننده مسئولیتی در قبال تامین تجهیزات برای تیراندازان شرکت کننده نخواهد داشت.  -

ر ددر فرم ثبت نام قید گردد.  لازماطلاعات  باید ،به صورت مشترکاز تجهیزات صورت استفاده 

 صورت عدم اطلاع رسانی، مسئولیت آن بر عهده ی تیرانداز شرکت کننده می باشد.

 . استفاده می شود در مسابقات WRABFمتر  05هدف )سیبل( استاندارد  -

  انجام می شود.قرعه کشی و جانمایی میزها توسط تیم برگزاری  -

 

  قوانین ایمنی :

در محل برگزاری مسابقه هستند )شامل حمل تفنگ درون کیف یا جعبه تفنگ  تیراندازان ملزم به -

 ، پارکینگ و میدان برگزاری مسابقه(. محوطه باشگاه

 استفاده از پرچم ایمنیدر زمان فراخوانی به میدان ، حمل ایمن تفنگ )لوله تفنگ به سمت بالا( و  -

 الزامی است.
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 تا زمان فراخوانی مسئول میدان و خط آتش مجاز نمی باشد.  برروی میز قرار دادن تفنگ ها -

تفنگ ها تا زمان شروع مسابقه و دستور داور میدان نباید مسلح ، خشاب گذاری یا ساچمه گذاری  -

 خواهد شد.  این موضوع منجر به رد صلاحیت تیراندازشوند. 

ب گذاری و شروع تیراندازی قبل از دستور شروع مسابقه )فرمان داور هرگونه مسلح سازی ، خشا -

منجر به رد صلاحیت و صدای سوت( و بعد از اتمام مسابقه )صدای سوت داور و فرمان آتش بس( 

 خواهد شد.  تیرانداز و ممانعت از ادامه مسابقه

 د. در صورت بروز مشکلیز بلند شونمی تواند از پشت م مسابقه،دقیقه  05تیرانداز در طول زمان  -

ئول مسبا بلند کردن دست خود نسبت به اعلام موضوع به  ، تیراندازان ایمنی ، خرابی تفنگ و ...

 د. نمیدان اقدام نمای

و دنبال کردن  تفنگهمه تیراندازان ملزم به ایمن سازی  ،مسابقه زمان های توقف اضطراری در -

 دستورات مسئول میدان خواهند بود.

دقیقه مسابقه مجاز نمی باشد ) از کلیه تیراندازان درخواست می  05شارژ تفنگ در طول زمان  -

 شود تا کپسول شارژ خود را پشت میدان قرار دهند(. 

ل در محبین راندها  ) تیراندازان می توانند، در زمان جاز نمی باشدمسابقه م ننظافت سلاح در زما -

 (. مشخص شده و با رعایت ایمنی، نسبت به تنظیف سلاح اقدام نمایند

 ت اساسی بر روی سلاح در زمان مسابقه مجاز نیست. انجام تنظیما -

  قوانین مسابقه :

  .میلیمتر مجاز است 0٫0و  ۴٫0استفاده از هر نوع تفنگ بادی در کالیبرهای  -

در محل برگزاری شروع مسابقه، . سرعت تفنگ ها قبل از ژول می باشد 01حداکثر قدرت مجاز  -

 خود برای کرنوگرافی استفاده کنند.  ساچمه هایان می توانند از بازرسی خواهد شد. تیرانداز

 مینصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و پد های زیر بچه قنداق ) -

 .( مجاز استتواند از هر ماده ای باشد

 استفاده از دوربین با هر بزرگنمایی مجاز است.  -

 .یک تیکه ، کیسه شن و دوپایه مجاز است بنچ رست، استفاده از رست های -

قفل قنداق و تفنگ به رست ، بستن تفنگ به کیسه شن  کیلوگرم می باشد. 30856حداکثر وزن مجاز  -

  یا میز مجاز نیست.

 دقیقه زمان مسابقه( 05 در طولشارژ تفنگ ها در طول مسابقه مجاز نیست. ) -



های مل پد شا این اندازهباشد. سانتیمتر(  2030)اینچ  6نباید بیشتر از  ،عرض قنداق در بخش جلویی -

 (WRABF) قوانین  .نیز می شود کارخانه ایمتصل به قنداق های 

 .انجام می شود WRABF امتیازدهی بر اساس قوانین -

 می باشد.  )اهداف مجزا بر روی سیبل( تومان به ازای هر اعتراض 050555هزینه ی اعتراض مبلغ  -

 .استمتر  05فاصله تا اهداف  -

 

 هوای تفنگ ها مخزنقوانین مربوط به  : 1 یوستپ

 

 نیا ییاجرا تهی، کممسابقات ییاجرا نیو تقدم آن بر همه قوان یمنیا تیو اولو تیبا توجه به اهم

ت )دس یشرکت ریغ یمرتبط در خصوص مخزن ها نیو مشورت با متخصص یانجمن پس از بررس

 :  دینما یرا اعلام م ریمسابقات به شرح ز یمنیا نیدر قوان دیجد راتییساز( ، تغ

 

من انج نیمسابقات ا ی( در تمام الی)دست ساز از هر نوع متر یشرکت ریغ های مخزن از استفاده ⚠

 باشد. یمجاز نممتر  05متر و  00اعم از 

 

ر چمبر اضافه )پاو ای گریکدی به مخزن دو اتصال مخزن، طول به اکسترنال قطعات کردن اضافه ⚠

 باشد.  یمجاز نمجهت افزایش حجم مخزن استاندارد و دست ساز  ری( غومیپلن

 

به  ( مجاز بودهگریتفنگ د یبرا یمدل تفنگ باد کی) مخزن  شتربی حجم با مخزن از استفاده ⚠

 یخزن هام هیشود. کل دییأمسابقات ت یو مسئول بازرس یفن میتوسط ت این تغییرات،که  یشرط

 هنبد یمندرج برو یاطلاعات فن یدارا دیحجم هوا ، با شیافزا یتفنگ ها برا گریمورد استفاده د

 ( ی، حجم و فشار کار اءانقض ایساخت  خیمخزن باشند. ) تار

 

اشد. ب یمجاز نم ،آن مخزن یشده برا نییتع ایمجاز ذکر شده  یاز فشار کار شتربی مخزن شارژ ⚠

 ( دییتفنگ را مطالعه نما ی) لطفا راهنما

 

ده مشخص ش یانقضا خیاستاندارد با تار یتنفس یشارژ مخزن تفنگ از کپسول ها برای همواره ⚠

 استفاده شود.  ،بار کاری استاندارد( 655) یشارژ مناسب با فشار کار تیبدنه و ک یبر رو



مسابقات، در این رابطه فصل الخطاب  برگزاری نظر و تأیید مسئول بازرسی و کمیته همواره ⚠

  بود. ضی در این خصوص وارد نخواهدبوده و اعترا

 

 

 : کرنوگرافی تفنگ  2پیوست 

 

  کلیه ی سلاح های مورد استفاده توسط تیراندازان در مسابقه، پیش از شروع رقابت ها

 جاز، کرنوگرافی می شوند. توسط مسئول بازرسی مسابقه جهت تعیین قدرت م

  می  مد نظر قراردر محدوده ی فشار کاری تفنگ جهت تعیین قدرت  شلیک 0متوسط

ژول باشد، تا قبل از شروع راند  ۴5گیرد. در صورتیکه قدرت تفنگ بالاتر از حد مجاز 

مسابقه، تیرانداز می تواند نسبت به تنظیم سلاح اقدام نماید. در غیر اینصورت استفاده از 

 تفنگ در مسابقه مجاز نمی باشد. آن 

  کرنوگراف مورد استفاده، مدل ایرکرونیAir Chrony  .خواهد بود 

  مسئول میدان یا داوران مسابقه، می توانند در هر زمانی از رقابت ها، در صورت نیاز نسبت

مایند. در صورت مغایرت متوسط شلیک ها با قدرت فنگ تیراندازان اقدام نبه کرنوگرافی ت

 خواهد شد.  DQمسابقه، تیرانداز رد صلاحیت از ثبت شده قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 آرزوی موفقیت برای تیراندازان 


