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Sędziowskie ABC… 
 
 

„Tylko ten nie popełnia błędów, 
kto nic nie robi.” 

Napoléon Bonaparte 

Informacje ogólne 

Zgodnie z definicją sędzia to funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach 
należących  do  właściwości  sądów  i  trybunałów,  na  zasadach  niezawisłości  i  bezstronności. 
W sporcie sędzia  to osoba, która powinna nie  tylko znać  i  stosować reguły gry w określonych 
dyscyplinach, ale także winna być bezstronna. To najważniejsza cecha sędziego, który w dużym 
stopniu odpowiada za nastroje w trakcie i po rywalizacji. Dlatego tak ważne jest, żeby nie popełnił 
żadnego błędu. O stanowisku sędziego marzy wielu młodych sportowców. 

Osobowość sędziego i cechy od niego wymagane 

Sędzia  sportowy  powinien  być  silny  psychicznie,  nie  bać  się  wydawać  często 
kontrowersyjnych (ale zawsze rzetelnych) decyzji. Nie powinien dawać się zastraszyć kibicom czy 
zawodnikom.  Najważniejsze  jest,  aby  była  to  osoba  nieskłonna  do  korupcji.  W  niektórych 
dyscyplinach  zdarzało  się,  że  sędziowie  przyjmowali  korzyści majątkowe,  decydując  o wyniku 
rozgrywek, a przecież najważniejsza w sporcie jest uczciwa rywalizacja. 

Ważne jest przygotowanie kondycyjne, ponieważ w grach takich jak piłka nożna, koszykówka 
czy  piłka  ręczna  sędzia musi  być  zawsze w miejscu  akcji,  aby móc  bezspornie  podjąć  decyzję 
o wyniku. 

Niezależnie  od  tego,  w  jakiej  dyscyplinie  sędzia  pracuje  (gry  zespołowe  czy  sporty 
indywidualne),  jego  funkcja  cieszy  się  uznaniem  i  prestiżem  wówczas,  gdy  wykonywana  jest 
uczciwie, rzetelnie i bezstronnie. Tylko taki sędzia może liczyć na szacunek zawodników i kibiców. 

Znajomość przepisów 

Sędzia  sportowy  przede  wszystkim  musi  znać  od  podszewki  dyscyplinę,  w  której  będzie 
pracować. W olimpijskich konkurencjach strzeleckich przepisy ustala Międzynarodowa Federacja 
Sportów Strzeleckich – ISSF i są one zatwierdzane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski na 
okres cyklu olimpijskiego tj. cztery lata pomiędzy Igrzyskami. Przepisy i regulaminy we wszystkich 
dyscyplinach sportu zmieniają się i ewoluują czego przykładem jest wprowadzenie konkurencji 
par  mieszanych  w  strzelectwie  (MIX  Team).  W  Polsce    regulacją  przepisów  sędziowskich 
w strzelectwie pod nadzorem PKOl i MSiT zajmuje się zarząd i kolegium sędziów PZSS. 

Do zakresu działalności kolegium sędziów PZSS należy:  
1. Publikowanie i wdrażanie przepisów sędziowskich oraz  ogłaszanie wykładni zapewniających 

jednolite stosowanie przepisów strzeleckich;  
2. Przygotowanie  zmian  w  przepisach  sędziowskich;  wnioskowanie  do  zarządu  PZSS  o  ich 

przyjęcie.  
3. Organizowanie i prowadzenie kursów sędziów sportu strzeleckiego;  
4. Przyznawanie i pozbawianie licencji sędziego sportu strzeleckiego;  
5. Awansowanie sędziów na wyższe klasy sędziowskie;  
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6. Opracowanie  przepisów  określających  normy  zapewniające  sędziom  niezbędne  warunki 
umożliwiające wypełnianie ich funkcji;  

7. Prowadzenie ewidencji sędziów sportu strzeleckiego i niezbędnej dokumentacji;   
8. Inicjowanie  i  wdrażanie  przepisów  określających  warunki  bezpieczeństwa  w  sporcie 

strzeleckim;  
9. Udzielanie porad organizatorom zawodów strzeleckich;  
10. Gromadzenie uwag, wniosków i propozycji dotyczących regulaminów, i zasad organizowania 

zawodów;  
11. Opracowanie i uaktualnianie programów szkolenia sędziów;   
12. Organizowanie i prowadzenie egzaminów sędziowskich.;   
13. Zatwierdzanie rekordów Polski w sporcie strzeleckim 

Równocześnie z kolegium sędziów w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego działa Komisja 
Konkurencji  Strzeleckich  nie  objętych  przepisami  ISSF,  która  reguluje  sprawy  organizacyjne 
i sędziowskie pozostałych dyscyplin sportu strzeleckiego, w tym: 

 strzelectwo długodystansowe (oparte na przepisach WBSF) 

 strzelectwo czarnoprochowe (oparte na przepisach MLAIC) 

 strzelectwo historyczne (oparte na przepisach EGS) 

 strzelectwo kurkowe (oparte na przepisach Bractw Kurkowych) 

 strzelectwo dynamiczne (oparte na przepisach IPSC, IDPA) 

 strzelectwo westernowe (oparte na przepisach SASS) 

 strzelectwo osób niepełnosprawnych (oparte na przepisach WSPS) 
Poza  przepisami międzynarodowymi  i  ogólnopolskimi  organizatorzy  zawodów  (najczęściej 

kluby  sportowe)  mogą  ustalić  własny  regulamin  zawodów  w  którym  przebieg  konkurencji 
odbiega  od  przepisów  ogólnych,  dlatego  osoba  która  została  powołana  do  pełnienia  funkcji 
jurorskich  powinna  odpowiednio  wcześniej  zapoznać  się  z  komunikatem  organizacyjnym 
i regulaminem zawodów.  

Stopnie awansu zawodowego sędziego:  

Obecnie w Polsce zarówno w strzelaniach statycznych jak i dynamicznych obowiązują cztery 
stopnie awansu zawodowego: 

 sędzia  klasy  trzeciej  ‐  Licencja uprawnia do pełnienia oficjalnych  funkcji  sędziowskich, 
podczas zawodów strzeleckich organizowanych w kraju, w charakterze asystenta, 

 Sędzia  klasy  drugiej  (Range  Officer)  –  Licencja  uprawnia  do  pełnienia  oficjalnych 
kierowniczych  funkcji  sędziowskich,  podczas  zawodów  strzeleckich  nieujętych 
w centralnym  kalendarzu  imprez  PZSS  oraz  pozostałych  funkcji  sędziowskich  podczas 
zawodów strzeleckich organizowanych w kraju, 

 sędzia klasy pierwszej (Chief Range Officer) – Licencja uprawnia do pełnienia oficjalnych 
kierowniczych funkcji sędziowskich, podczas zawodów strzeleckich, na których nie uznaje 
się  klas  mistrzowskich  oraz  pozostałych  funkcji  sędziowskich  podczas  zawodów 
strzeleckich organizowanych w kraju, 

 sędzia klasy państwowej  (Range Master)  –  Licencja uprawnia do pełnienia oficjalnych 
kierowniczych  funkcji  sędziowskich,  podczas  zawodów  strzeleckich  organizowanych 
w kraju. 

Aby  uzyskać  wyższą  klasę  sędziowską  należy  spełnić  określone  warunki.  Niezbędna  jest 
określona liczba lat stażu w niższej klasie sędziowskiej oraz liczba sędziowanych zawodów ujętych 
w kalendarzu sportowym PZSS potwierdzona przez delegata technicznego lub sędziego głównego 
zawodów.  Sędziowie  klasy  państwowej  którzy  chcą  rozpocząć  praktykę  w  zawodach 
międzynarodowych muszą ukończyć szkolenie organizowane przez międzynarodową federację 
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ISSF. Tutaj niezbędna jest znajomość języków obcych. Głównym językiem jest angielski, ponadto 
oficjalnie  używa  się    francuskiego,  hiszpańskiego,  niemieckiego,  rosyjskiego  i  arabskiego.  Do 
sędziowania  najważniejszych  zawodów  rangi  mistrzowskiej  niezbędne  jest  również  szkolenie 
w zakresie obsługi elektronicznych tarcz. W międzynarodowej federacji sportów strzeleckich ISSF 
obowiązują dwie klasy sędziowskie  (A i B) 

Obowiązki i prawa sędziów sędziów w strzelectwie 

Proponowaną obsadę sędziowską przed zawodami krajowymi ustala organizator, jednak musi 
ona zostać odpowiednio wcześniej zgłoszona i zatwierdzona przez Kolegium Sędziów PZSS. 

W  zależności  od  rangi  zawodów  organizator  proponuje  osobowy  skład  sędziowski  do 
pełnienia określonych funkcji w tym: 

 Kierownik zawodów, 

 Sędzia Główny Zawodów, 

 Jury d’Apeal , 

 RTS Jury, 

 Jury ds. strzelań 

 Kierownik biura obliczeń,  

 Sędziowie główni strzelań ‐10m, 25m, 50m, 300m,  

 Sędzia stanowiskowy, 

 Sędzia pomocniczy (asystent), 

 Kierownik i sędziowie toru,  

 Kierownik i sędziowie sekcji kontroli broni i wyposażenia, 

 Technicy. 
Wytyczne  do  pracy  arbitra  szczegółowo  określa  Regulamin  Kolegium  Sędziów  PZSS,  który 

poza informacjami o przepisach ogólnych zawiera: 

 zakres działalności,  

 prawa i obowiązki,  

 rodzaje licencji sędziowskich wraz z trybem przyznawania, odmowy i pozbawienia, 

 warunki i zakres tematyki kursów przygotowawczych i doskonalących, 

 warunki powoływania sędziów na zawody 
Prawidłowy przebieg  zawodów  i  pracę  sędziów nadzoruje  delegat  techniczny wyznaczony 

z ramienia Polskiego Związku. Pełni on funkcję kontrolno‐sprawozdawczą. 
Do jego obowiązków należy ocena zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie: 

 warunków bezpieczeństwa, 

 odległości strzelnic, 

 wymiarów stanowisk, 

 wyposażenia strzelnic i stanowisk, 

 parametrów tarcz, rzutków i innych celów strzeleckich, 

 dokładność obrotu tarcz, 

 oświetlenia na strzelnicy. 
Delegat  techniczny  dokonuje  oceny  pracy  sędziów  zarówno  w  biurze  obliczeń,  na 

stanowiskach strzeleckich oraz w tarczowni.  
W sprawozdaniu dokonuje ocenę organizacji zawodów pod względem: 

 przebiegu kontroli broni, ubioru i sprzętu strzeleckiego, 

 sposobu prezentacji bieżących wyników w czasie trwania konkurencji, 

 realizacji programu zawodów, 

 przestrzegania regulaminu zawodów, 
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 prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji i protestów, 
Jedynie na zawodach z udziałem delegata technicznego zostają zatwierdzone rekordy Polski !!! 

Sprzęt i akcesoria wykorzystywane w pracy sędziego 

 

          
„Czerwony  kubraczek”  –  kamizelka  sędziowska  a  pod  nią  ubiór  wygodny  i  elegancki  to 

absolutna podstawa (zgodnie z ISSF dress code) 
 

 

Stoper 

 

Kalibromierz 
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Chronometr 

 

 

Miarka 

 

Waga 

 

Ciężarki do mierzenia oporu spustu 
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Pudełka wymiarowe 

       

Urządzenia pomiaru grubości i sztywności 

 

Plansza poglądowa do karabinu 

 

Miejsce mocowania guzików i nachodzenie kurtki strzeleckiej 
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Rozmiar i sztywność butów 

Jak zostać sędzią? 

Kursy na licencje sędziego strzelectwa sportowego odbywają się najczęściej w czasie jednego 
weekendu. Aby przystąpić do kursu sędziowskiego należy spełnić określone wymagania m.in.: 
wypełnić  zgłoszenie  i  wniosek  o  wydanie  licencji  sędziowskiej,  dokonać  opłaty.  Należy  mieć 
ukończone 18 lat ( w niektórych przypadkach organizator dopuszcza osoby które ukończyły 17 
lat, natomiast legitymacja będzie wydana dopiero po uzyskaniu pełnoletności).   

W czasie zajęć kandydaci poznają zagadnienia związane z funkcja  sędziego strzelectwa m. in. 
rys historyczny strzelectwa sportowego, funkcje sędziego na zawodach, klasy sędziowskie oraz 
wymogi na  te  klasy, prawa  i  obowiązki  sędziów. Poznają przebieg  zawodów  i  ich organizację, 
komendy, zasady bezpieczeństwa oraz kary, rodzaje dyscyplin i ich podział na konkurencje oraz 
regulaminy poszczególnych konkurencji. Kurs jest zazwyczaj zakończony egzaminem pisemnym 
w formie testu. Przystępując do takiego szkolenia powinniśmy się upewnić czy jest prowadzone 
według wytycznych i zgodnie z programem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  

Licencja sędziego strzelectwa sportowego podobnie jak licencja trenerska przyznawana jest 
cyklicznie. Aby ją przedłużyć należy wypełnić odpowiedni wniosek który zawiera wykaz zawodów 
w których dany arbiter uczestniczył. 

Dla wszystkich  sędziów, obserwatorów, delegatów,  strzelców,  trenerów  i organizatorów – 
wielu sukcesów w działalności sportowej !!! 
 

Piśmiennictwo ‐ Internet: 

http://gehmann.com/ 
http://ipsc‐pl.org/ 
http://lfits.pl/ 
http://opinieouczelniach.pl/katalog‐zawodow/sedzia‐sportowy 
http://www.abcsportu.eu/ 
http://www.mec‐shot.de/ 
http://www.pzss.org.pl/ 
https://www.issf‐sports.org/ 

 
 


