REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERSKICH UPRAWNIAJ ĄCYCH DO
PROWADZENIA ZAJĘĆ W KLUBACH BIORĄCYCH UDZIAŁ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE
SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO
Na podstawie art.13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 27 pkt. 18 statutu
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza się Regulamin przyznawania i pozbawiania
licencji trenerskiej, uprawniającej do prowadzenia zajęć w klubach biorących udział we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego
§ 1.
1. Osobom, które prowadzą zajęcia w zakresie sportu strzeleckiego w klubie uczestniczącym we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego,
Dział Szkolenia PZSS może przyznać licencje trenera sportu strzeleckiego.
2. Dział Szkolenia PZSS może przyznać licencje trenera sportu strzeleckiego osobom nie
prowadzącym zajęć w klubie sportowym ale zatrudnionym w charakterze szkoleniowca Kadry
Narodowej.
§ 2.
Licencje trenera sportu strzeleckiego Dział Szkolenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
przyznaje na okres nie dłuższy niż jednej olimpiady, tj. od dnia 1 stycznia po roku rozgrywania letnich
Igrzysk Olimpijskich do 31 grudnia roku nast ępnych letnich igrzysk .
§ 3.
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera sportu strzeleckiego składa do Działu
Szkolenia PZSS pisemny wniosek zawierający:
a) dane osobowe ubiegającego się o licencję,
b) informację o pracy związanej ze szkoleniem sportowym zawodników w zakresie sportu
strzeleckiego w jakiejkolwiek formie zatrudnienia lub wolontariatu. Zatrudnienie w formie
wolontariatu możliwe jest wyłącznie w klubie którego trener jest członkiem. Informację o
zatrudnieniu i jego formie potwierdza klub i właściwy WZSS.
c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw
publicznych,
d) orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania obowiązków trenera sportu
strzeleckiego,
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku,
f) zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZSS oraz
międzynarodowych federacji sportu strzeleckiego. (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
regulaminu).
2. Do wniosku o wydanie licencji należy dołączyć:
a) kserokopię dokumentu /wydanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademie
Wychowania Fizycznego lub PZSS/ potwierdzającego uprawnienia do szkolenia w zakresie
sportu strzeleckiego, potwierdzoną przez właściwy WZSS,
b) aktualną fotografię,
c) kopię dowodu wpłaty za wydanie licencji.
d) numer patentu strzeleckiego lub kserokopie dopuszczenia do pracy z bronią.
3. Wnioskodawca nieposiadający dokumentu potwierdzającego uprawnienia do szkolenia w
zakresie sportu strzeleckiego o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. a) musi poddać się kontroli
posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań
trenera lub instruktora sportu strzeleckiego. Sprawdzian wiedzy, doświadczenia
i umiejętności prowadzony będzie przez zespół trenerów powołanych w ramach komisji
metodyczno – szkoleniowej PZSS i będzie odbywać się kilka razy w roku. Informacja

o terminach i miejscach sprawdzianu zamieszczona zostanie na stronie internetowej PZSS.
Sprawdzian polegać będzie na przedstawieniu przez osobę ubiegającą się o licencję kilku
podstawowych elementów niezbędnych do prowadzenia szkolenia w szczególności:
a/ znajomość zasad zachowania bezpieczeństwa w prowadzeniu treningu i zawodów,
b/ umiejętność przygotowania broni do strzelania,
c/ znajomość systemu współzawodnictwa sportowego PZSS (przepisy i regulaminy strzelań,
rozgrywane konkurencje we współzawodnictwie),
d/ znajomość techniki strzelania poszczególnych konkurencji (postawy strzeleckie, zasady
celowania, pracy na języku spustowym itp.),
e/ umiejętność praktycznej demonstracji techniki strzelania poszczególnych konkurencji.
f/ wiedza z zakresu metodyki nauczania poszczególnych elementów techniki strzelania
g/ umiejętność praktycznego prowadzenia treningu,
h/ wiedza oraz umiejętności planowania szkolenia (plan organizacji szkolenia, roczny cykl
szkolenia, konspekt lekcji treningowej),
i/ wiedza z zakresu przygotowania taktycznego niezbędna do udziału zawodnika w
zawodach sportowych.
PZSS pobiera opłatę za przeprowadzenie sprawdzianu. Wysokość opłaty ustala Zarząd PZSS.
§ 4.
PZSS pobiera opłatę za wydanie licencji trenera. Wysokość opłaty ustala Zarząd PZSS.
§ 5.
PZSS prowadzi ewidencję wydawanych licencji trenerskich.
§ 6.
Wprowadza się wzór dokumentu stanowiącego licencję trenera sportu strzeleckiego. (załącznik nr 2).
§ 7.
Osobom, które nie spełnią wymogów zawartych w § 3, Dział Szkolenia PZSS odmawia wydania licencji
trenera z podaniem przyczyny odmowy.
§ 8.
Osobom, które złamią postanowienia statutu PZSS lub nie przestrzegają regulaminów obowiązujących
w sporcie strzeleckim, zasad rywalizacji sportowej lub utrac ą zdolność do wykonywania obowiązków
trenera strzelectwa Dział Szkolenia cofa licencję.
§ 9.
Organem odwoławczym w sprawie przyznania, odmowy wydania lub cofni ęcia licencji jest Zarz ąd
PZSS.
§ 10
Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZSS.
§ 11
1. Tekst jednolity Regulaminu został zatwierdzony 26 kwietnia 2017 roku uchwa łą Zarządu PZSS
i wchodzi w życie z dniem 08 maja 2017 roku.
2. Traci moc Regulamin z dnia 25.11.2014 roku.
3. Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany w tym samym trybie.

