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BEZPIECZEŃSTWO
w strzelectwie sportowym



ISSF  6.2.1.2

Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa są różne 
w różnych krajach, więc dodatkowe przepisy 
mogą być ustanowione przez Komitet 
Organizacyjny zawodów. Członkowie Jury, 
sędziowie stanowiskowi, osoby funkcyjne 
zespołów i zawodnicy muszą być informowani 
o wszystkich szczegółowych przepisach 
zawartych w programie zawodów.



OGÓLNE  ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  W  SPORCIE  STRZELECKIM  (fragment)
…
§ 3
…
3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
4. Trening bezstrzałowy („na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko 
na stanowisku strzeleckim lub, za zgodą prowadzącego strzelanie, 
w innym miejscu przez niego wyznaczonym.
…
14. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska 
strzeleckiego, broń bezwzględnie należy rozładować i zabezpieczyć 
widocznym wskaźnikiem bezpieczeństwa oraz przedstawić do 
kontroli prowadzącemu strzelanie.
…
§ 4
Zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim przyjęto uchwałą Zarządu PZSS, 24 kwietnia 2013 roku.



ISSF  6.2.2.1

Dla zapewnienia bezpieczeństwa posługiwanie 
się bronią zawsze musi odbywać się z największą 
ostrożnością. Podczas treningu lub zawodów 
broń nie może być zabrana z linii ognia bez zgody 
sędziego stanowiskowego.



ISSF  6.2.2.4

Przed odłożeniem broni w celu opuszczenia 
stanowiska strzeleckiego lub gdy strzelanie dobiegło 
końca, broń musi być rozładowana (zamek lub mechanizm)
i użyty wskaźnik bezpieczeństwa. 
Przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego 
zawodnik musi upewnić się – a sędzia stanowiskowy 
musi skontrolować – że w komorze broni lub 
magazynku nie ma naboju lub pocisku oraz, 
że został użyty wskaźnik bezpieczeństwa.



ISSF  6.2.2.5

Jeśli zawodnik chowa broń do pokrowca lub 
zabiera ją ze stanowiska strzeleckiego bez 
przeprowadzonej kontroli przez sędziego 
stanowiskowego, może zostać 
zdyskwalifikowany, jeśli Jury uzna, że doszło 
do poważnego naruszenia bezpieczeństwa. 



ISSF  6.2.2.8

Na strzelnicy, gdy broń nie znajduje się 
na stanowisku, musi znajdować się 
w futerale/pokrowcu, aż do uzyskania 
pozwolenia na jej wyjęcie od sędziego 
stanowiskowego.



ISSF  6.2.3.5

Jeśli zawodnik odda strzał przed podaniem 
komendy ŁADUJ (LOAD) lub START (START), 
albo po wydaniu komendy STOP (STOP) 
lub ROZŁADUJ (UNLOAD) może zostać 
zdyskwalifikowany, jeśli naruszyło to 
bezpieczeństwo. 



ISSF  8.7.6.2
Konkurencje 25 m – szczegółowe przepisy
…
e) strzał lub strzały oddane przed wydaniem 
komendy ŁADUJ (LOAD) muszą skutkować 
dyskwalifikacją zawodnika



PRZEPISY  
w strzelectwie sportowym



Czy zawodnicy po wezwaniu na stanowiska przed 
czasem przygotowawczym i strzałami próbnymi 
w kwalifikacjach, mogą strzelać „na sucho” wyjmując 
wskaźniki bezpieczeństwa ?



6.11.1.1   Czas przygotowawczy i strzały próbne
…
f) po wezwaniu zawodników na stanowiska przez sędziego 
głównego osi, mogą oni manipulować bronią, strzelać na 
sucho (wskaźniki bezpieczeństwa mogą zostać wyjęte na 
czas strzelania na sucho) i przeprowadzać ćwiczenia 
w przyjmowaniu postawy i celowaniu zanim rozpocznie się 
czas przygotowawczy i na strzały próbne; 
Podczas finałów, wskaźniki bezpieczeństwa nie mogą być 
usuwane przed rozpoczęciem czasu przygotowawczego i 
strzałami próbnymi. 



Kiedy wskaźniki bezpieczeństwa muszą być 
umieszczone w broni ?



6.2.2.2
…
a)  Wskaźniki bezpieczeństwa muszą być umieszczone w broni 

gdy nie jest ona w pokrowcu lub pudełku przed wezwaniem na 
stanowiska, 

gdy zawodnik opuszcza stanowisko, gdy strzelanie zostało zakończone 
oraz 
gdy personel strzelnicy musi wejść przed linię ognia. 

Podczas finałów, wskaźniki bezpieczeństwa nie mogą być usuwane
przed rozpoczęciem czasu przygotowawczego i strzałami próbnymi.



Jakie są kary za naruszenie tego przepisu ?



6.2.2.2
…
b) jeśli wskaźnik bezpieczeństwa nie został użyty zgodnie 
z tym przepisem, członek Jury musi udzielić OSTRZEŻENIA
instruując zawodnika o konieczności użycia wskaźnika 
bezpieczeństwa; oraz

c) jeśli Jury potwierdzi, że zawodnik pomimo udzielenia 
ostrzeżenia odmawia użycia wskaźnika bezpieczeństwa 
zgodnie z tym przepisem, zawodnik musi zostać 
zdyskwalifikowany (DSQ).



Jaką decyzję podejmuje sędzia, gdy zawodnik 
bez usprawiedliwienia spóźnił się 45 minut 
na konkurencję Kdw 3x40 ?



6.11.4 Spóźnienie się zawodnika

Jeśli zawodnik spóźnia się na konkurencję, może w niej 
uczestniczyć, lecz nie można mu przyznać czasu 
dodatkowego. Jeśli zawodnik przybył po czasie 
przygotowawczym i na strzały próbne, nie można mu 
przyznać dodatkowego czasu na strzały próbne. 

Jeśli można wykazać, że spóźnienie zawodnika zaistniało z przyczyn od niego niezależnych, 
Jury musi przyznać dodatkowy czas, wraz z czasem przygotowawczym i na strzały próbne, 
jeśli nie spowoduje to opóźnienia Finału lub w znaczącym stopniu nie zmieni ogólnego 
programu strzelań. W tym przypadku Jury określa, kiedy i na którym stanowisku zawodnik 
może zacząć strzelać.



Zawodnik musiał przerwać strzelanie w konkurencji 
(10m) nie z własnej winy oraz przerwa nie była 
spowodowana awarią jego broni lub amunicją. 
Przerwa trwała 6 minut. 

Co należy się zawodnikowi ?



6.11.3.2  
Jeśli zawodnik miał przerwę nie z własnej winy oraz przerwa 
nie była spowodowana awarią jego broni lub amunicją i była 
dłuższa niż pięć (5) minut lub przeniesiono go na inne 
stanowisko strzeleckie, 

może oddać nieograniczoną liczbę dodatkowych strzałów 
próbnych do jednej tarczy próbnej na początku 
pozostającego mu do dyspozycji czasu, łącznie z przyznanym 
czasem dodatkowym plus dodatkowe pięć (5) minut. 



Jakie są zasady w przypadku, jeśli w czasie konkurencji 10m, 
50m lub 300m lub postawie, zawodnik odda więcej strzałów 
niż przewiduje program strzelania ?

Zawodnik strzela konkurencję Ppn 10 
Program przewiduje po 5 strzałów do jednej tarczy.
W pierwszej tarczy ma 5 dziewiątek, 
w drugiej 4 ósemki i 3 piątki.

Jaki wynik będzie mu zaliczony ?



9; 9; 9; 9; 9
8; 8; 8; 8; 5; 5; 5
-----------------------
1 tarcza  5 x 9 = 45
2 tarcza  2 x 8 + 2 x 5 + 5 – 4 = 27

prawidłowy wynik:   45 + 27 = 72



6.11.5  Zbyt duża liczba strzałów oddanych w konkurencji 
lub postawie

Jeśli w czasie konkurencji 10m, 50m lub 300m lub postawie, 
zawodnik odda więcej strzałów niż przewiduje program 
strzelania, każdy strzał dodatkowy musi być anulowany 
w ostatniej tarczy ocenianej. Jeśli strzałów nie można 
zidentyfikować, anuluje się strzały o najwyższej wartości 
z ostatniej tarczy ocenianej. Ponadto zawodnik musi zostać 
ukarany odjęciem dwóch (2) punktów, od strzałów 
najniższej wartości w pierwszej serii, za każdy strzał 
nadliczbowy.



Sędzia zauważył, że zawodnik po komendzie ŁADUJ, 
załadował swój pistolet siedmioma (7) nabojami.

Jak sędzia powinien zareagować ?



8.7.6.2
…
(d)  jeśli zawodnik podczas kwalifikacji załaduje swój 
pistolet większą liczbą naboi niż to dozwolone (pełne 
serie lub uzupełniające) lub załaduje więcej niż jeden (1) 
magazynek na komendę ŁADUJ (LOAD), musi zostać 
ukarany odjęciem dwóch (2) punktów od wyniku 
uzyskanego w tej serii. 

Jeśli zawodnik naruszy ten przepis podczas treningu, musi zostać nakazane mu 
rozładowanie pistoletu, umieszczenie wskaźnika bezpieczeństwa i zakończenie 
treningu.



Jak powinien postąpić sędzia, jeśli w czasie 
konkurencji 25m, zawodnik odda więcej 
strzałów niż przewiduje program strzelania ?

Zawodnik w pięciostrzałowej serii 
oddał 7 strzałów: 4 dziesiątki i 3 dziewiątki

Jaki wynik będzie mu zaliczony ?



10; 10; 10; 10; 9; 9; 9;
-----------------------------
2 x 10 = 20
2 x 9 + 9 – 6 = 21

prawidłowy wynik: 20 + 21 = 41



8.8.2.1 Zbyt duża liczba oddanych strzałów – 25m

Jeśli zawodnik oddał więcej strzałów ocenianych, niż przewiduje tabela 
konkurencji pistoletowych (przepis 8.11) lub więcej niż jeden (1) strzał 
podczas jednego ukazania się tarczy w strzelaniach szybkich, trafienie 
(trafienia) o najwyższej wartości w tej tarczy musi być pominięte podczas 
obliczania wyniku w tej tarczy. 
a)  od wyniku tej serii muszą być także odjęte dwa (2) punkty za każdy 
dodatkowy strzał w niej oddany;
b) kara ta stanowi dodatek do kary dwóch (2) punktów, które mogą zostać 
nałożone gdy sportowiec ładuje więcej niż dozwolona liczba nabojów; oraz
c)  dwa (2) punkty muszą być odjęte za każdym razem, gdy oddane są dwa (2) 
strzały podczas jednego ukazania się tarczy w części strzelań szybkich w 
strzelaniach z pistoletu sportowego na 25m i pistoletu centralnego zapłonu 
na 25m.



Jaką komendę powinien wydać sędzia na rozpoczęcie 
strzelania części dokładnej Psp lub Pcz na 25m 
do tarcz elektronicznych (EST) ?



„Do pierwszej serii ocenianej ŁADUJ”

po 53 sekundach sędzia włącza czerwone światła, 
które świecą się 7 sekund, następnie zapalają się 
zielone światła, które są sygnałem do rozpoczęcia 
strzałów ocenianych.
W części dokładnej nie podaje się komendy UWAGA.



8.7.6.4

d)  strzelanie rozpoczyna się na odpowiednią komendę lub sygnał; 
komendy dla tarcz stacjonarnych to START lub sygnał dźwiękowy
oraz STOP lub sygnał dźwiękowy; 

sygnały dla tarcz obrotowych, gdy obracają się do lub od zawodnika;

sygnałami dla EST są 
czerwone i zielone światła.



Czy zawodnicy mogą umieszczać pudełka 
lub podstawki na blacie w celu opierania 
o nie pistolet pomiędzy strzałami  ?



8.6.3
Podstawki pod pistolet
Zawodnicy mogą umieścić pudełka lub podstawki (statywy)

na blacie stanowiska, by opierać o nie pistolet pomiędzy 
strzałami. Całkowita wysokość blatu wraz z pudełkiem 
czy podstawką nie może przekroczyć 1,0 m. (patrz przepis 6.4.11.10, 

maksymalna wysokość stanowiska to 1,0 m). Podczas eliminacji i kwalifikacji 
pudełko do transportu pistoletu (przepis 8.6.2) może być użyte 
jako podstawka, o ile całkowita wysokość blatu plus 
pudełko nie przekracza 1,0 m. 
Podczas finałów pudełka do transportu pistoletów 
nie mogą być używane jako podstawki na stanowisku. 



6.4.11.10 Każde stanowisko strzeleckie musi być wyposażone w:

a)  przenośną lub nastawną półkę lub stolik o wymiarach ok. 0,5 m x 0,6 m 
i wysokości  0,7 m do 1 m;

b)  Podczas kwalifikacji, zawodnik może umieszczać rzeczy lub statyw na 
blacie stanowiska tak, by podwyższyć jego wysokość do maksymalnie 1,00 m;

c)  Podczas finałów, zawodnicy pistoletu mogą ustawić na blacie stanowiska 
regulowany statyw (8.6.3) pod warunkiem, że całkowita wysokość ze 
statywem nie przekracza 1,00 m; oraz

d)  krzesło lub stołek dla zawodnika na strzelnicach kwalifikacyjnych; 
zabronione są krzesła lub stołki dla zawodników na lub blisko stanowisk 
strzelnicy finałowej;



8.6.2    Pudełka do transportu pistoletów

Zawodnicy mogą używać pudełka do transportu 
pistoletów, aby zanieść w nich pistolet i wyposażenie 
na stanowisko strzeleckie. 
Podczas Finałów, pudełka do transportu pistoletów 
i torby z wyposażeniem nie mogą znajdować się na 
Polu Gry. 



Kiedy zawodnik nie może opierać pistolet 
o półkę, stolik strzelecki, pudełko, statyw 
lub podstawkę ?



8.7.2   Postawa GOTÓW

We wszystkich strzelaniach szybkich na 25m 
(konkurencje: Pistolet szybkostrzelny, Pistolet sportowy i Pistolet centralnego zapłonu 

- część szybka, oraz Pistolet standardowy - serie 20 i 10-sekundowe)

strzelanie musi rozpocząć się od postawy 
GOTÓW.



8.7.6.4    Psp i Pcz część szybka
…
h)  przed każdym strzałem zawodnik musi opuścić 
ramię i przyjąć postawę GOTÓW;

i)  podczas strzelania serii, pistolet nie może być 
opierany o półkę lub stolik strzelecki;



8.9.3 Strzelania na 25m - niesprawności

a)  Jeśli strzał nie został oddany z powodu niesprawności 
i zawodnik chce ten fakt zgłosić, musi skierować pistolet 
trzymany za rękojeść w stronę przedpola i niezwłocznie 
poinformować o tym sędziego stanowiskowego przez 
podniesienie wolnej ręki. Nie może przeszkadzać innym 
zawodnikom.



Czy zawodnik, który w czasie strzelania ma 
niesprawność broni, może próbować ją 
usunąć, a przy nie udanej próbie, domagać 
się oceny niesprawności za UZNANĄ ?



8.9.3 Strzelania na 25m - niesprawności

b)  Zawodnik może spróbować usunąć niesprawność 
i kontynuować strzelanie serii, lecz po podjęciu takiej próby 
nie może się domagać oceny niesprawności za UZNANĄ, 
chyba że niesprawność nastąpiła z powodu pęknięcia iglicy 
lub uszkodzenia innej części pistoletu w stopniu 
uniemożliwiającym jego funkcjonowanie.



Zawodnik w Kdw 60l protestuje wartość przestrzeliny 
(9,6) na tarczy elektronicznej. 
Uważa, że powinna być dziesiątka. Jaka jest procedura 
rozstrzygnięcia takiego protestu ?



6.16.5.2   Protesty dotyczące tarcz elektronicznych (EST) 
Jeśli zawodnik oprotestowuje wartość strzału na EST, protest 
może być przyjęty tylko wtedy, gdy zostanie złożony przed 
oddaniem następnego strzału lub serii - w przypadku 
konkurencji 25m  (z wyjątkiem niesprawności taśmy papierowej lub gumowej lub 
innych niesprawności tarcz) lub w ciągu trzech (3) minut po oddaniu 
ostatniego strzału.
…
e)  strzały na EST 50m o wartościach 9.5 lub wyższych nie 
mogą zostać oprotestowane w eliminacjach i kwalifikacjach; 
oraz
f)  nie można składać protestów dotyczących oceny 
lub liczby strzałów w Finałach (przepis 6.17.1.7).



6.16.5.2
…
b)  jeśli RTS Jury uzna, że oprotestowany strzał różni się o nie 
więcej niż dwie (2) dziesiętne od strzału początkowo 
ocenionego, protest nie może zostać uznany;

c)  jeśli protest dotyczący wartości strzału innego niż zero lub 
niezarejestrowanego jest nieuznany, zostaną odjęte dwa (2) 
punkty od strzału rozstrzyganego i musi zostać wniesiona 
opłata;



6.12.6.2
…
c) DYSKWALIFIKACJA (czerwona kartka) (DSQ). 
…
Dyskwalifikacja z powodu innej przyczyny może zostać 
nałożona tylko na podstawie decyzji większości składu Jury. 
Jeśli zawodnik jest zdyskwalifikowany podczas którejkolwiek 
z faz konkurencji (eliminacje, kwalifikacje, finał), rezultaty tego 
zawodnika ze wszystkich faz konkurencji muszą być 
anulowane, a zawodnik musi być umieszczony na końcu listy 
wyników wraz z wyjaśnieniem za co został zdyskwalifikowany.



ISSF  6.14.4.2    
W liście wyników należy stosować następujące skróty:

DNF (Did not Finish)  – nie ukończył konkurencji
DNS (Did not Start)    – nie wystartował
DSQ (Disqualified)     – zdyskwalifikowany
DQB (Disqualification for Unsportsmanlike Behavior)   

– zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie



Jak powinien być ukarany zawodnik, który oddał strzał 
lub strzały przed komendą START dla rozpoczęcia 
czasu przygotowawczego i na strzały próbne ?



6.11.1.1 Czas przygotowawczy i strzały próbne
Przed rozpoczęciem konkurencji zawodnik musi dysponować 15 minutami czasu 
przygotowawczego i na strzały próbne, w trakcie których dozwolone jest oddanie 
nieograniczonej liczby strzałów. 
…
i)  zawodnik, który oddał strzał lub strzały przed komendą 
START dla rozpoczęcia czasu przygotowawczego i na strzały 
próbne może zostać zdyskwalifikowany jeśli stanowiły one 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli nie było zagrożenia 
(6.2.3.5), pierwszy strzał w konkurencji musi zostać zaliczony, 
jako chybiony (0); 



Jak powinien być ukarany zawodnik, który oddaje strzał po 
komendzie „KONIEC CZASU PRZYGOTOWAWCZEGO I 
STRZAŁÓW PRÓBNYCH… STOP” a przed komendą 
„STRZAŁY OCENIANE…START” ?



6.11.1.1 Czas przygotowawczy i strzały próbne
…
l) gdy zawodnik oddaje strzał po komendzie „KONIEC CZASU 
PRZYGOTOWAWCZEGO I STRZAŁÓW PRÓBNYCH… STOP” a przed 
komendą „STRZAŁY OCENIANE…START”, 
strzał nie może zostać zaliczony jako oceniany i dwa (2) punkty karne 
muszą zostać przypisane do pierwszego strzału ocenianego.



Jak powinien być ukarany zawodnik, który przed rozpoczęciem 
czasu przygotowawczego i na strzały próbne powoduje 
wyzwolenie środka miotającego w broni pneumatycznej ?



6.11.2.1 Przepisy szczegółowe dla strzelań 10m

Jeśli zawodnik przed rozpoczęciem czasu przygotowawczego i na strzały 
próbne powoduje wyzwolenie środka miotającego musi być ukarany 
OSTRZEŻENIEM (żółta kartka) za pierwsze takie wykroczenie i 
ODJĘCIEM (zielona kartka) dwóch (2) punktów karnych od najniższej 
wartości strzału w pierwszej serii ocenianej za drugie i każde kolejne 
wykroczenie.



PUCHAR  POLSKI  2016
Bydgoszcz, 19-22 października 2016 roku

10m  Pistolet pneumatyczny 60 strzałów – mężczyźni
20.10.2016

M-ce Nazwisko i imię rok ur. Klub 1 2 3 4 5 6 wynik 10x uwagi

1. MICHALAK  Mateusz 93 FLOTA  Gdynia 92 94 92 92 95 94 559 12
2. MALASIŃSKI  Ludwik 47 SOKÓŁ  Zduńska Wola 88 90 90 94 91 83 536 7
3. KNOP  Dariusz 67 ORZEŁ  Łódź 91 90 92 86 89 88 536 6
4. SADOWSKI Wojciech 73 LEGIA Warszawa 84 86 92 88 93 92 535 7
5. WALCZAK  Jarosław 61 GROT Płock 86 89 84 91 88 90 528 3
6. KAŁUZIAK  Marek 87 ŚLĄSK Wrocław 87 89 88 88 86 90 528 3
7. CIECHOWICZ  Aleksander 95 SPOŁEM  Łódź 88 86 91 85 89 87 526 3
8. SZNAJDER  Wojciech 64 ZAWISZA  Bydgoszcz 90 85 86 89 90 85 525 6
9. KOCHELSKI  Tomasz 74 PSSW  Łódź 82 85 82 86 81 88 504 4 A4

10. MAJEWSKI  Bogdan 50 ZKS  Warszawa 85 82 82 86 81 88 504 4 B2
11. WILAMOWSKI  Dariusz 67 GWARDIA  Zielona Góra 79 91 81 82 75 83 491 1

A4 - KOCHELSKI  Tomasz - ISSF 6.11.5   Zbyt duża liczba strzałów oddanych w konkurencji
B2 - MAJEWSKI  Bogdan - ISSF 6.11.6.3   Strzały próbne do tarczy ocenianej innego zawodnika

Przewodniczący Komisji RTS
Włodzimierz Łuczyński

sędzia klasy państwowej



PUCHAR  POLSKI  OPEN  2017
Bydgoszcz, 20 października 2017 roku

25m  Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów - mężczyźni
M-ce Nazwisko i imię Klub wynik 10x uwagi

1. MICHALAK  Mateusz FLOTA Gdynia 92
2. MALASIŃSKI  Ludwik SOKÓŁ Zduńska Wola 91 4
3. KNOP  Dariusz ORZEŁ Łódź 91 2
4. SADOWSKI Wojciech LEGIA Warszawa 89
5. WALCZAK  Jarosław FLOTA Gdynia 88
6. KAŁUZIAK  Marek ŚLĄSK Wrocław 87
7. CIECHOWICZ  Aleksander WAWEL Kraków 86
8. SZNAJDER  Wojciech ZAWISZA Bydgoszcz 83
9. KOCHELSKI  Tomasz LOK Kraków 82 A4

10. MAJEWSKI  Bogdan ZKS Warszawa 80 B2
11. WILAMOWSKI  Dariusz GWARDIA Zielona Góra 79

A4 - KOCHELSKI  Tomasz - ISSF 6.11.5   Zbyt duża liczba strzałów oddanych w konkurencji
B2 - MAJEWSKI  Bogdan - ISSF 6.11.6.3   Strzały próbne do tarczy ocenianej innego zawodnika



6.14.4 Po zakończeniu zawodów, biuro ISSF opracowuje oficjalny komunikat w wersji 
elektronicznej, dostępny on-line. Oficjalny komunikat dla każdych zawodów musi zawierać:

a)  spis treści;
b)  stronę potwierdzenia wyników (musi ona być podpisana przez Delegata Technicznego 

i przewodniczących wszystkich Jury);
c)  listę wszystkich osób funkcyjnych zawodów;
d)  listę startową w poszczególnych konkurencjach z oznaczeniem narodowości zawodników;
e)  harmonogram zawodów;
f)   listę medalistów z podaniem nazwisk;
g)  listę zdobytych medali przez poszczególne reprezentacje wraz z ich liczbą;
h)  listę nowych rekordów lub wyrównania rekordów; oraz
i)   rezultaty końcowe w standardowym dla ISSF porządku konkurencji:

1)  mężczyźni 10m, 50m i 300m Karabin
2)  mężczyźni 10m, 25m i 50m Pistolet
3)  mężczyzn Trap, Skeet i Double Trap
4)  mężczyzn 10m i 50m Ruchoma Tarcza

5)  kobiet 10m, 50m i 300m Karabin
6)  kobiet 10m i 25m Pistolet
7)  kobiet Trap i Skeet
8)  kobiet 10m Ruchoma Tarcza



Kontrola broni i wyposażenia
Szkolenie Sędziów Strzelectwa Sportowego
Łeba, 6-8.09.2019

Rafał Szelenbaum



Cele prezentacji
• Ujednolicenie sposobu przeprowadzania kontroli broni na zawodach 

PZSS

• Przekazanie informacji z nieprzetłumaczonych materiałów ISSF

• Zaprezentowanie obsługi urządzeń pomiarowych

• Zaprezentowanie sposobu kalibracji urządzeń pomiarowych



Cele przeprowadzania kontroli broni
• Zapewnienie jednakowych warunków dla zawodników

• Uniemożliwienie uzyskania zawodnikowi nie sportowej przewagi

• Wspieranie przygotowania kadry narodowej do udziału zawodów ISSF



Organizacja kontroli broni
• Sekcja kontroli broni i wyposażenia musi być wyznaczona na zawodach 

PZSS

• Musi być otwarta przez całe zawody by umożliwić zawodnikom 
sprawdzenie sprzętu

• W sekcji kontroli muszą być dostępni sędziowie obu płci w celu 
dokonania kontroli ubioru oraz tapingu



Organizacja przestrzeni



Kontrola nieobowiązkowa w ISSF?
• Odstąpiono od początkowej koncepcji

• Zawodnicy uczestniczący w zawodach ISSF muszą podejść do kontroli

• Kurtki oraz spodnie strzeleckie są poddawane kontroli jednorazowej

• Są wówczas plombowane i wydawany jest certyfikat tzw. „żółta karta”

• Ci zawodnicy nie muszą podchodzić do kontroli





Kontrola nieobowiązkowa w ISSF?
• Kontrola na zawodach ISSF jest obowiązkowa z wyjątkiem osób 

posiadających żółtą kartę



Dostosowania krajowe w zakresie kontroli
• Na wszystkich mistrzostwach Polski oraz na zawodach: Puchar Prezesa 

PZSS oraz Złoty Muszkiet, Złota Krócica i Złoty Rzutek kontrola broni jest 
obowiązkowa zgodnie z procedurą kontroli sprzętu ISSF (obowiązkowa 
kontrola przed konkurencją)

• W pozostałych zawodach w strzelectwie sportowym kontrola przed 
konkurencją będzie nieobowiązkowa, ale losowa kontrola po 
konkurencji obejmować będzie więcej osób



Gdy kontrola przed jest obowiązkowa
• Zawodnikom wydaje się karty kontroli broni i wyposażenia

• Kopię karty zachowuje się w sekcji kontroli broni

• Na karcie zaznacza się wszystkie skontrolowane elementy

• Po konkurencji przeprowadza się re-kontrolę zgodnie z wytycznymi ISSF



Obowiązkowa kontrola a żółta karta
• Na zawodach PZSS żółte karty ISSF zachowują ważność wraz z 

nienaruszoną plombą ISSF na kurtce i spodniach

• Aby uniknąć problemów zaleca się przyjście wraz z żółtą kartą do sekcji 
kontroli w celu wystawienia (przepisania) 

• Żółta karta nie zwalnia z kontroli po konkurencji



Gdy kontrola przed jest nieobowiązkowa
• Zawodnicy mogą sprawdzać dowolny element wyposażenia lub poprosić 

o sprawdzenie wszystkich elementów

• Sekcja kontroli może prowadzić rejestr osób, które podeszły do kontroli

• Nie wydaje się karty kontroli broni

• Do rekontroli bierze się zwiększoną ilość zawodników



Odpowiedzialność za zgodność z przepisami
• Niezależnie od wykonania kontroli przed lub po ostateczną 

odpowiedzialność za zgodność sprzętu z przepisami ponosi zawodnik

• Przypadek z Parapan American Games Lima 2019

• Zaleca się zawodnikom zgłoszenie do Sekcji Kontroli Broni i Wyposażenia 
z każdym elementem, w przypadku którego nie są oni pewni czy będzie 
zgodne z kontrolą po konkurencji. [Przepis ISSF 6.7.6.2 d)]



Kontrola po konkurencji
• Musi być przeprowadzona po eliminacjach i kwalifikacjach oraz podczas 

reportingu przed finałem

• Zawodników karabinu zabiera się do kontroli w momencie gdy skończyli 
strzelanie

• Zawodników pistoletu zabiera się do kontroli po zakończeniu 
konkurencji

• Zawodnik musi być eskortowany do sekcji kontroli



Kontrola po konkurencji
• Losowanie zawodników przeprowadza sekcja kontroli broni i 

wyposażenia i dystrybuuje

• Jury kontroli broni może decydować o innych ilościach losowanych do 
re-kontroli 

• Manual ISSF: Dla konkurencji karabinowych 10m i 50m należy 
wylosować 6 zawodników (z każdej zmiany kwalifikacji i eliminacji)



Kontrola po konkurencji
• 10 m Pistolet Pneumatyczny, 25m Pistolet Sportowy

▫ 1 na 8 sprawdzenie spustu
▫ 1 na 20 for sprawdzenie butów i taping

• 10 m Pistolet pneumatyczny mix
▫ 1 członek zespołu na 4 zespoły sprawdzenie spustu
▫ 1 członek zespołu na 4 zespoły sprawdzenie butów i taping

• 25m Pistolet szybkostrzelny
▫ 1 ze zmiany sprawdzenie spustu
▫ 1 ze zmiany sprawdzenie amunicji
▫ 1 ze zmiany sprawdzenie butów i taping 

• 50m Pistolet dowolny
▫ 1 na 8 for rękojeść, buty i tapping



Kontrola po konkurencji
• W przypadku gdy zawodnik nie przejdzie kontroli Przewodniczący Jury 

kontroli wyposażenia (lub inny członek Jury) musi potwierdzić, że 
kontrola została przeprowadzona prawidłowo

• Potwierdzenie musi obejmować przeprowadzenie testu urządzenia z 
wykorzystaniem zestawu kalibrującego ISSF

• Jeżeli Jury potwierdzi, że test został przeprowadzony prawidłowo 
zawodnik zostaje zdyskwalifikowany



Kontrola po konkurencji
• Zawodnik może wnieść odwołanie do Jury of Appeal

• Brak przeprowadzenia procedury kontrolnej może być podstawą do 
odwołania od dyskwalifikacji

• Jury of Appeal musi zdecydować czy kontrola była przeprowadzona 
prawidłowo. Nie może ponawiać kontroli



Kalibracja urządzeń
• Kontrola działania poprawności urządzenia musi być przeprowadzona 

przed każdym dniem kontroli oraz gdy rozważana jest dyskwalifikacja

• Należy wykorzystać do tego zestaw kalibrujący ISSF



Zawartość zestawu
• Siłomierz

• Krążek o grubości 2,50mm

• Krążek o grubości 3,00 mm

• Kątomierz

• Odważniki



Urządzenie do pomiaru sztywności

Cylinder o 
średnicy 20mm

Cylinder o średnicy 60 mm

Odważnik 1 kg



Przeprowadzanie pomiaru sztywności
• Każda część kurtki strzeleckie oraz spodni musi spełniać wymogi 

sztywności

• Każda część kurtki musi być tak skonstruowana by umożliwiać pomiar na 
cylindrze o średnicy 60 mm

• Jeżeli rozmiar płatu kurtki jest zbyt mały – należy przeprowadzić pomiar 
na szwie



Stan początkowy urządzenia



Umieszczenie kurtki



Opuszczenie górnego cylindra



Reset



Opuszczenie dolnego cylindra



Miejsca pomiaru sztywności



Miejsca pomiaru sztywności



Miejsca pomiaru sztywności



Miejsca pomiaru sztywności



Miejsca pomiaru sztywności



Miejsca pomiaru sztywności



Miejsca pomiaru sztywności



Miejsca pomiaru sztywności



Wynik pomiaru

• Ubiór musi osiągnąć 3,0 mm w czasie maksymalnie 1 minuty

• Jakikolwiek pomiar poniżej 2,9 mm nie jest dopuszczalny. Nie stosuje się 
żadnej tolerancji



Niepoprawny wynik podczas re-kontroli
• Jeżeli po 1 minucie wynik wyniesie 2,9 mm lub mniej należy 

przeprowadzić kontrolę urządzenia

• Po kontroli urządzenia powtarza się pomiar danej części 

• Jeżeli druga próba się nie powiedzie kontrola danej części jest 
negatywna



Testowanie urządzenia
• Sprawdzenie nacisku 1 kg



Testowanie urządzenia
• Sprawdzenie poprawności pomiaru – krążek 2,5mm



Testowanie urządzenia
• Sprawdzenie poprawności pomiaru – krążek 3,0 mm



Niepoprawny wynik podczas re-kontroli
• Jeżeli tylko 1 element uzyskał wynik 2,9mm a pozostałe są poprawne 

zawodnika nie dyskwalifikuje się. (Manual ISSF)

• Przecina się plombę (ISSF) i udziela pisemnego ostrzeżenia

• Dany element wyposażenia (kurtka, spodnie) musi zostać poddany 
ponownej kontroli przed użyciem go w zawodach



Pomiar grubości



Pomiar grubości



Testowanie urządzenia
• Sprawdzenie poprawności pomiaru – krążek 2,5mm



Testowanie urządzenia
• Sprawdzenie poprawności pomiaru – krążek 3,0 mm



Dopuszczalna grubość elementów wyposażenia



Pomiar zachodzenia guzików
• Guziki muszą zachodzić 70 mm

• Pomiar jest dokonywany z siłą 6 – 8 kg

• Zaleca kontrolę przyrządem z siłą 6 kg

• A re-kontrolę przyrządem z siłą 8 kg

• W zestawie PZSS są dwa urządzenia (nowe 8 kg, stare 6 kg)



Kontrola urządzenia do guzików
• Kontrolę wykonujemy za pomocą siłomierza



Kontrola urządzenia do guzików
• Położyć urządzenie na stole w stanie nie naciągniętym
• Zaczepić siłomierz i pociągnąć aż do wysunięcia się tłoka
• Na skali należy odczytać wynik



Pomiar sztywności obuwia

• 15 Nm

• 22,5 ͦ

Dźwignia blokująca

Klucz 
dynamometryczny



Pomiar sztywności obuwia



Pomiar wymiarów buta
• Wysokość buta nie może 

przekroczyć 2/3 długości



Procedura kontroli amunicji w pistolecie szybkostrzelnym

• Minimalna prędkość pocisku musi wynosić 250 m/s a waga pocisku 2.53 g

• Amunicja co najmniej 1 zawodnika z każdej zmiany musi być sprawdzona

• Jury pobiera 10 sztuk amunicji zawodnika

• Naboje umieszcza się w kopercie, plombuje i opisuje danymi zawodnika

• Po zakończonym strzelaniu przeprowadza się test



Procedura kontroli amunicji w pistolecie szybkostrzelnym

• Chronograf należy ustawić 3 m od wylotu lufy

• Pocisk jednego naboju musi być rozebrany i zważony

• Jeśli waga jest mniejsza niż 2.53 g kolejne dwa muszą zostać rozebrane i 
należy wyliczyć średnią z 3 pocisków



Procedura kontroli amunicji w pistolecie szybkostrzelnym

• 3 strzały muszą być oddane z pistoletu zawodnika przez sędziego

• Jeśli prędkość 3 wynosi 250 m/s lub więcej test jest pozytywny

• Jeżeli średnia prędkość 3 strzałów jest mniejsza niż 250 m/s należy 
oddać kolejne 3 strzały i wyliczyć średnią z 6 strzałów



Testowanie urządzenia
• Przed zawodami należy oddać 5 strzałów z wybranego karabinu

• Wyniki muszą być zarejestrowane przez Jury

• Ten karabin oraz amunicja używana do testu muszą być dostępne przez 
całe zawody

• W razie rozważania dyskwalifikacji należy przeprowadzić test 
chronografu z wykorzystaniem karabinu



KONKURENCJE MIX
ZMIANY W PRZEPISACH

Rafał Szelenbaum

1 września 2019



FAZY KONKURENCJI

• Kwalifikacje
• Część 1

• Część 2

• Finał
• Mecz o brąz

• Mecz o złoto

Kwalifikacje 1

Kwalifikacje 2

Mecz o brąz Mecz o złoto



KWALIFIKACJE

• Ocena całkowita dla pistoletu

• Ocena dziesiętna dla karabinu

• Rekordy z pierwszej części kwalifikacji



CZĘŚĆ 1 KWALIFIKACJI

• Zespoły są rozmieszczone zgodnie z listą startową

• Członkowie zespołu stoją obok siebie

• Przepisy nie regulują kolejności (kobieta, mężczyzna)

• Wezwanie zawodników 15 minut startem



CZĘŚĆ 1 KWALIFIKACJI

• 5 minut na przygotowanie

• 10 minut czas przygotowawczy i na strzały próbne

• Każdy zawodnik oddaje 30 strzałów w ciągu 30 minut

• Każdy zawodnik strzela niezależnie od partnera



CZĘŚĆ 2 KWALIFIKACJI

• 8 najlepszych drużyn przechodzi dalej - pozostają na stanowiskach.

• Drużyny, które odpadły opuszczają stanowiska najszybciej jak to możliwe

• Przerwa ok. 10 minut (protesty, sprawdzenie tarcz przez RTS, przygotowanie 
strzelnicy)



CZĘŚĆ 2 KWALIFIKACJI

• Sędzia Główny Osi wydaje komendę „PRZYJĄĆ POSTAWĘ” 5 minut przed zaplanowanym startem 2 części

• Czas przygotowawczy i na strzały próbne: 3 minuty

• Zespoły zaczynają od zera

• Każdy zawodnik oddaje 20 strzałów w 20 minut

• Każdy zawodnik strzela niezależnie od partnera



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CZĘŚĆ 1 KWALIFIKACJI



2 11 12 4 5 9 8 1 3 7 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10

21 22 23 24

CZĘŚĆ 1 KWALIFIKACJI

• 30 strzałów

• 30 minut



2 11 12 4 5 9 8 1 3 7 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10

21 22 23 24

• 8 najlepszych drużyn zostaje



2 4 5 8 1 3 7 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

• 8 najlepszych drużyn zostaje

CZĘŚĆ 2 KWALIFIKACJI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

• 20 strzałów

• 20 minut

CZĘŚĆ 2 KWALIFIKACJI



1 2 6 5 3 4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CZĘŚĆ 2 KWALIFIKACJI



1 2 6 5 3 4 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mecz o złoto Mecz o brąz



FINAŁ

• Pierwszy rozgrywa się mecz o brąz

• Numery startowe nie są używane

• Czas zgłoszenia dla wszystkich 4 drużyn - 30 minut przed czasem startu 
meczu o brąz



MECZ O BRĄZ

• Wniesienie sprzętu 15 min przed startem

• Po wniesieniu muszą opuścić pole gry

• Żadne torby lub pudełka transportowe nie mogą zostać w polu gry



MECZ O BRĄZ

• Zespół z miejsca 3: stanowiska C i D

• Zespół z miejsca 4: stanowiska F i G



KOMENDY W FINALE

Czas Komenda
8 min przed czasem rozpoczęcia ZAWODNICY NA STANOWISKA
Po 1 minucie TRZY MINUTY CZASU 

PRZYGOTOWAWCZEGO I NA 
STRZAŁY PRÓBNE, START

Po 2 minutach, 30 sekundach, 30 SEKUND
Po 3 minutach STOP

PREZENTACJA ZAWODNIKÓW
Po prezentacji PRZYJĄĆ POSTAWĘ
Po jednej 1 minucie DO PIERWSZEGO/NASTĘPNEGO 

STRZAŁU OCENIANEGO, ŁADUJ 
Gdy wszyscy skończą lub upłynie 
czas

STOP



FORMAT FINAŁU

• Obowiązuje ocena dziesiętna

• Zawodnicy oddają strzał w czasie 50 sekund

• Kolejność oddawania strzału nie ma znaczenia



FORMAT FINAŁU

• Wynik członków zespołu sumuje się

• Zespół z większym wynikiem otrzymuje 2 punkty

• W przypadku równego wyniku oba zespoły po 1 punkcie

• Wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 16 punktów



TIME-OUT

• Trener lub zawodnik może prosić o przerwę „time-out”

• Jest to możliwe podczas trwania komentarza

• Zespół może wykorzystać  time-out tylko raz podczas jednego meczu



TIME-OUT

• Trener może podejść i rozmawiać  zawodnikami przez maksymalnie 30 sekund

• Czas będzie kontrolowany przez Jury

• Trener drugiego zespołu również może podejść do swojej drużyny 

• Nie wpływa to na dalszą możliwość wykorzystania przez niego time-out



ZMIANA MIĘDZY MECZAMI

• Po zakończonym meczu – po co najmniej 5 minutach oraz gdy

• Zawodnicy meczu o brąz opuszczą stanowiska

• Tarcze zostaną sprawdzone i strzelnica zostanie przygotowana

• Zawodnicy lub trenerzy meczu o złoto mogą wnieść sprzęt na stanowiska

• Następnie muszą opuścić pole gry i czekać na wezwanie



MECZ O ZŁOTO

• Zespół z miejsca 1 zajmuje stanowiska C i D

• Zespół z miejsca 2 zajmuje stanowiska F i G

• Reszta meczu odbywa się tak samo jak mecz o brąz



PREZENTACJA MEDALISTÓW
• Po zakończeniu meczu o złoto brązowi medaliści dołączają na polu gry

• Odbywa się prezentacja medalistów tak jak w finałach indywidualnych



NIESPRAWNOŚCI W MECZACH

• Tylko 1 niesprawność jest dozwolona dla każdej drużyny

• Zawodnicy mają 1 minutę na naprawę lub wymianę broni



KARY

• W kwalifikacjach każdy strzał oddany przed komendą „czas przygotowawczy i na 
strzały próbne” oraz po komendzie „stop” będzie anulowany i dwa punkty karne 
będą odjęte od pierwszego strzału ocenianego

• W finale każdy strzał oddane przed komendą „start” lub po komendzie „stop” 
będzie liczony jako zero.

• Wszystkie inne kary będą stosowane zgodnie z przepisami ISSF



DRESS-CODE – KARABIN

• Nazwa kraju wyrażona 3 literowym skrótem na kieszeni kurtki po stronie 
zwróconej do publiczności

• Jeżeli skrót znajduje się już na kurtce flaga kraju powinna być umieszczona na 
kurtce w sposób widoczny dla publiczności.



DRESS-CODE – PISTOLET

• Nazwa kraju wyrażona 3 literowym na rękawie T-shirtu/kurtki sportowej po 
stronie zwróconej do publiczności

• Każdy członek zespołu powinien posiadać flagę zwróconą do publiczności.



DOSTOSOWANIA KRAJOWE

• W przypadku, gdy liczba zespołów jest większa niż liczba dostępnych stanowisk pierwszą 
część kwalifikacji przeprowadza się w 2 lub więcej zmianach

• Dla części 2 kwalifikacji:
• wyznacza się w programie czas startu części 2

• stanowiska dla drużyn są losowane

• zawodników wzywa się na stanowiska 5 minut przed rozpoczęciem czasu przygotowawczego i strzałów 
próbnych.

• Na zawodach krajowych stosowanie identyfikacji kraju (klubu) nie jest obowiązkowe.
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