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Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 roku 
 

Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 9 / 2015 
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w 

Poznaniu 

z dnia 8 kwietnia 2015 r. 
w sprawie nowelizacji Regulaminu Kolegium Sędziów  

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu. 

 

REGULAMIN 
KOLEGIUM SĘDZIÓW 

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

  
Na podstawie § 41 pkt 8 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego               
i Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia               
1 stycznia 2014 roku, nazywanego dalej Kolegium Sędziów PZSS wprowadza się 
niniejszy regulamin określający zakres działalności Kolegium Sędziów 
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego nazywanego dalej Kolegium 
Sędziów WZSS. 
  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

  
§ 1 

 
1.  Kolegium Sędziów jest organem wykonawczym Zarządu Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej Związkiem. 
 

2. W skład Kolegium Sędziów WZSS, zgodnie z § 41 ust.2 Statutu Związku  
wchodzi od 3 do 5 członków, w tym przewodniczący. 

 
3.  Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSS, zgodnie z § 41 ust.3 Statutu 

Związku, powołuje Zarząd Związku natomiast członków Kolegium Sędziów 
WZSS, zgodnie z §41ust.4 Statutu Związku, zatwierdza Zarząd Związku na 
wniosek przewodniczącego. 

 
4.  Przewodniczącym Kolegium Sędziów WZSS może być wyłącznie sędzia 

strzelectwa sportowego posiadający, co najmniej klasę państwową lub 
państwową RM (Range Master) 

 
5.  Członkami Kolegium Sędziów WZSS mogą być wyłącznie sędziowie strzelectwa 

sportowego posiadający, co najmniej klasę  pierwszą lub pierwszą CRO (Chiew 
Range Officer)  w miarę możliwości reprezentujący specjalności we wszystkich  
dyscyplinach zaliczonych do sportu  strzeleckiego. 
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6.  Kolegium Sędziów WZSS, zgodnie z § 41 ust.6 Statutu Związku ,posiada pełną 
niezależność do samodzielnego działania, w sprawach związanych                     
z regulaminowym przeprowadzeniem zawodów  na terenie działania  Związku. 

 
7.  Kolegium Sędziów WZSS, zgodnie z § 41 ust.7 Statutu Związku ,kieruje 

całokształtem spraw sędziowskich i czuwa nad prawidłową organizacją                            
i przeprowadzaniem zawodów. 

 
8.  Postanowieniom Kolegium Sędziów WZSS podlegają sędziowie wszystkich    

klas zamieszkali na terenie województwa wielkopolskiego  (zarejestrowani                 
w Związku). Podległość ta wynika  z postanowień niniejszego regulaminu                  
oraz z postanowień Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS w zakresie 
organizacyjnym i szkoleniowym. 

 
9. Kolegium Sędziów WZSS działa w oparciu o niniejszy regulamin zatwierdzony 

przez Zarząd  WZSS oraz wytyczne i regulaminy zatwierdzone przez Polski 

Związek Strzelectwa Sportowego.  
  

Rozdział II 
Zakres działania 

 
§  2 

 
Zakresem działania Kolegium Sędziów WZSS jest: 

  
1) wdrażanie przepisów sędziowskich oraz zapewnienie jednolitego 

stosowania przepisów strzeleckich; 
 
2) zbieranie uwag, wniosków i propozycji dotyczących regulaminów i zasad 

organizacji zawodów w celu wykorzystania ich na szkoleniach                            
i ewentualnego przekazania do Kolegium Sędziów PZSS; 

 
3) organizowanie i prowadzenie kursów dla sędziów strzelectwa sportowego 

zgodnie z wytycznymi PZSS; 
 

4)  wyznaczanie lub uzgadnianie obsad sędziowskich na zawody 
organizowane przez Związek lub kluby i sekcje strzeleckie działające             
na terenie województwa wielkopolskiego; 

 
5) prowadzenie ewidencji sędziów strzelectwa sportowego oraz niezbędnej 

dokumentacji w tym zakresie; 
 
6) realizacja spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji 

sędziego strzelectwa sportowego zgodnie  z wytycznymi PZSS; 
 
7) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku szkoleń wszystkich sędziów 

będących w ewidencji Związku; 
 

8) wdrażanie przepisów PZSS dotyczących specjalnych warunków 
bezpieczeństwa, związanych z uprawianiem sportu  strzeleckiego; 
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9) udzielanie doradczej pomocy organizatorowi zawodów strzeleckich; 
 

10) zatwierdzanie rekordów województwa w strzelectwie sportowym. 
 

§ 3 
 

Obowiązki i zadania Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSS. 
 

1) wnioskowanie do Zarządu Związku o wyznaczenie członków Kolegium 
Sędziów WZSS na kolejną kadencję; 

 
2) ogólne kierownictwo i koordynacja prac Kolegium Sędziów WZSS; 
 
3) zwoływanie posiedzeń nie mniej niż  raz w roku i przewodniczenie 

obradom; 
 

4) wyznaczanie  obserwatorów WZSS na zawody ujęte w  kalendarzu 
Związku  pod kątem ich przygotowania i oceny  pracy  sędziów; 

 
5) opracowywanie dokumentów Kolegium Sędziów WZSS; 
 
6) współpraca z innymi komisjami Związku  i Kolegium Sędziów PZSS; 
 
7) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu WZSS z głosem doradczym lub 

stanowiącym w zależności od członkostwa; 
 
8) reprezentowanie Kolegium Sędziów WZSS na zewnątrz Związku. 

 
Rozdział III 

Prawa i obowiązki sędziów strzelectwa sportowego 
  

§ 4 
 

 Sędziowie strzelectwa sportowego mają prawo do: 
 

1) wykonywania swoich czynności na zawodach zgodnie z uprawnieniami 
podanymi w licencji sędziowskiej; 

 
2) podwyższania swoich kwalifikacji oraz awansów i wyróżnień; 
 
3) składania do Kolegium Sędziów WZSS swoich wniosków i uwag 

dotyczących spraw sędziowskich oraz przepisów strzeleckich                             
i regulaminów zawodów; 

 
4) otrzymywania informacji dotyczących zmian lub poprawek w przepisach 

strzeleckich i regulaminach zawodów; 
 
5) wynagradzania minimalnego według stawek określonych przez PZSS                

na wykonywane czynności na zawodach strzeleckich. 
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§ 5 
 

Obowiązkiem sędziego strzelectwa sportowego jest:   
 

1) znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas zawodów 
strzeleckich; 

 
2) posiadanie i znajomość aktualnych przepisów strzeleckich i regulaminów 

zawodów;              
 
3) posiadanie umiejętności posługiwania się przyrządami do oceniania 

wartości przestrzelin na tarczach; 
 
4) posiadanie umiejętności posługiwania się urządzeniami do kontroli 

ubioru, broni i sprzętu strzeleckiego; 
 

5) znajomość budowy i działania broni sportowej;  
 
6) znajomość obsługi tarcz elektronicznych;  
 
7) sumienne i bezstronne wykonywanie swoich funkcji sędziowskich                    

na zawodach strzeleckich; 
 
8) przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i rzetelne wykonywanie 

obowiązków sędziego;     
   
9) oddziaływanie wychowawczo i umacnianie zdyscyplinowania wśród 

zawodników, trenerów  i osób funkcyjnych zespołów podczas zawodów; 
 

10) zdecydowane i konsekwentne interweniowanie w przypadkach 
stwierdzenia naruszenia przepisów  strzeleckich i regulaminów zawodów; 

 
11) uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Kolegium Sędziów 

WZSS i PZSS oraz podnoszenia kwalifikacji sędziowskich; 
 

12) zgłaszanie się na wezwanie Kolegium Sędziów WZSS i Kolegium Sędziów 
PZSS do wykonywania wyznaczonych czynności podczas zawodów 
strzeleckich; 

 
13) informowanie Kolegium Sędziów WZSS o każdej zmianie swojego stałego 

miejsca zamieszkania oraz zmianie swoich numerów telefonów, faksu lub 
poczty elektronicznej oraz o podwyższeniu klasy sędziowskiej na kursach 
organizowanych przez inne podmioty niż Związek. 

 
Rozdział IV 

Rodzaje licencji sędziowskich 
  

§ 6 

 
Licencje sędziowskie są przyznawane przez Kolegium Sędziów PZSS                                     
i są potwierdzeniem wymaganych kwalifikacji. 
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§ 7 
 

Licencje sędziowskie PZSS podzielone są na cztery rodzaje: 
 

1) Licencja sędziego klasy trzeciej (najniższa) świadczy, że jej posiadacz               
ma kwalifikacje wymagane dla pełnienia oficjalnych funkcji sędziowskich, 
z wyjątkiem funkcji kierowniczych, podczas wszystkich zawodów 
strzeleckich organizowanych na terenie całego kraju w charakterze 
asystenta; 

            
2) Licencja sędziego klasy drugiej lub klasy drugiej RO (Range Officer) 

świadczy, że jej  posiadacz  ma kwalifikacje wymagane dla pełnienia 
oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich podczas zawodów 
strzeleckich nie ujętych w centralnym kalendarzu imprez PZSS, uprawnia 
do pełnienia funkcji kierownika toru na zawodach Level II                             
oraz pozostałych funkcji sędziowskich podczas wszystkich zawodów 

strzeleckich organizowanych na terenie całego kraju; 
 
3) Licencja sędziego klasy pierwszej lub klasy pierwszej CRO (Chief Range 

Officer) świadczy, że jej posiadacz ma kwalifikacje wymagane                            
dla pełnienia oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich podczas 
wszystkich ogólnopolskich zawodów, z wyjątkiem tych, na których uznaje 
się rekordy Polski i klasy mistrzowskie, uprawnia do pełnienia funkcji 
kierownika toru na zawodach Level III oraz pozostałych funkcji 
sędziowskich podczas wszystkich  zawodów strzeleckich organizowanych 
na terenie całego kraju; 

 
4) Licencja sędziego klasy państwowej lub klasy państwowej RM (Range 

Master) świadczy, że jej posiadacz ma kwalifikacje  wymagane                        
dla pełnienia oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich podczas 
wszystkich ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów strzeleckich 
organizowanych na terenie całego kraju  

  
§ 8 

 

Licencja międzynarodowa ISSF lub IROA wydawana jest na podstawie Przepisów 
Ogólnych Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego                                              
lub (odpowiednio)Międzynarodowej Konfederacji Strzelectwa Praktycznego (IPSC)                   
na wniosek Kolegium Sędziów PZSS. 

  
§ 9 

 
Kolegium Sędziów PZSS przyznaje licencje sędziowskie dla następujących 
specjalności strzeleckich: 
 

1) pistolet; 
 
2) karabin; 

 
3) strzelba gładkolufowa; 
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4) klasyfikacja; 
 
5) strzelectwo dynamiczne. 

                 
Rozdział V 

Tryb przyznawania, odmowy przyznania oraz pozbawiania licencji 
  

§ 10 
 

1. Kolegium Sędziów PZSS przyznaje licencje sędziego strzelectwa sportowego               
nie dłużej niż na 4 lata(zależnie od daty nadania licencji ),w ramach jednego, 
letniego cyklu olimpijskiego. Ważność licencji sędziowskiej kończy się                         
z końcem każdego roku przestępnego. 

 
2. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego 

składa pisemny wniosek do Kolegium  Sędziów PZSS. 

 
3. Do każdego wniosku o przyznanie lub podwyższenie klasy sędziowskiej musi 

być  dołączona fotografia z imieniem,  nazwiskiem i peselem na odwrocie                 
oraz kopia dowodu wpłaty za licencję sędziowską wg opłat ustalonych przez 
PZSS. 

  
§11  

 
Podstawą do otrzymania licencji sędziowskiej klasy trzeciej jest spełnienie 
następujących warunków: 
 

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 
 
2) korzystanie z pełni praw publicznych; 
 
3) ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na sędziów                   

oraz zdanie egzaminu; 
 
4) złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu                         

i regulaminów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz innych 
międzynarodowych  organizacji  sportu strzeleckiego, w tym także                   
do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej; 

 
5) wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych 

we wniosku w ramach obowiązującego prawa. 
  

§ 12 
 

Podwyższenie klasy może nastąpić po spełnieniu przez zainteresowanego sędziego 
następujących warunków: 
 

1) złożenie pisemnego wniosku do Kolegium Sędziów PZSS o przyznanie 

licencji sędziowskiej wyższej klasy; 
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2) udział w kursie szkoleniowym zatwierdzającym podwyższenie kwalifikacji 
sędziowskich po spełnieniu wymagań ujętych w pkt. 3,4 i 5; 

 
3) w celu przyznania licencji klasy drugiej lub klasy drugiej RO: 

 
a) nabycie doświadczenia sędziowskiego w ciągu minimum dwóch lat, 
 
b) sędziowanie, w danej specjalności sędziowskiej, w klasie trzeciej 

przynajmniej na dwóch zawodach PZSS lub zawodach L III  ujętych 
w kalendarzu sportowym PZSS z udziałem  Delegata Technicznego 
Kolegium Sędziów PZSS, 

 
c) uzyskanie minimum 30 punktów za rangę zawodów ujętych               

w kalendarzu sportowym wojewódzkiego                                  
związku strzelectwa sportowego lub kalendarzu sportowym PZSS                 
i ocenę pracy sędziego; 

 
4) w celu przyznania licencji klasy pierwszej  lub klasy pierwszej CRO: 

 
a) nabycie doświadczenia sędziowskiego w ciągu minimum trzech  lat; 
 
b) sędziowanie, w danej specjalności sędziowskiej, w klasie drugiej 

przynajmniej na trzech  zawodach PZSS lub zawodach L III  
ujętych w kalendarzu sportowym PZSS z udziałem  Delegata 
Technicznego Kolegium Sędziów PZSS; 

 
c) uzyskanie minimum 40 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych 

zawodów ujętych w  kalendarzu sportowym PZSS; 
 

5) w celu przyznania licencji klasy państwowej lub klasy państwowej  RM: 
 

a) nabycie doświadczenia sędziowskiego w ciągu minimum czterech  
lat; 

 
b) sędziowanie, w danej specjalności  sędziowskiej w klasie pierwszej 

minimum  czterech  zawodów  PZSS lub zawodów  L III  ujętych                
w kalendarzu sportowym PZSS z udziałem  Delegata Technicznego 
Kolegium Sędziów PZSS; 

 
c) uzyskanie minimum 50 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych 

zawodów ujętych w  kalendarzu sportowym PZSS; 
 
d) zdanie  egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną 

Kolegium Sędziów PZSS; 
 
e) posiadanie legitymacji prowadzącego strzelanie; 

 
6) w wyjątkowych sytuacjach Kolegium Sędziów PZSS może skrócić 

okres stażu sędziowskiego (np. w przypadku sędziowania dużej 
liczby zawodów PZSS lub Level III z udziałem delegata technicznego 
PZSS; 
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7) sędzia, który ubiega się o podwyższenie klasy, powinien prowadzić 

rejestr swego udziału w zawodach, zapisując niezbędne dane                 
na odwrocie wniosku o przyznanie licencji wyższej klasy; 

 
8) wypełnianie funkcji sędziowskich na zawodach ocenia i potwierdza 

(pieczątką i podpisem) w zależności od rangi zawodów Delegat 
Techniczny PZSS, Sędzia Główny Zawodów lub obserwator WZSS;      

 
9) zasady punktacji i niezbędne minimum do podwyższenia klasy 

sędziowskiej  przedstawiają poniższe tabele:     
                           
tabela nr 1 

Liczba punktów za rangę zawodów 
Liczba punktów za ocenę pracy 

sędziego klasy trzeciej 

Zawody (lub zawody L I) ujęte w kalendarzu 
sportowym  wojewódzkiego związku 
strzelectwa sportowego 

1 dostateczna  1 

Zawody ogólnopolskie( lub zawody L II) 
ujęte w kalendarzu sportowym  PZSS,  

2 dobra 2 

Zawody PZSS (lub zawody L III) ujęte w 
kalendarzu sportowym  PZSS, z udziałem 
Delegata Technicznego Kolegium Sędziów  
PZSS 

3 bardzo dobra 3 

 
tabela nr 2 

Warunki 

uzyskania 
licencji sędziego 

klasy: 

Liczba lat stażu 

pracy sędziego  
w niższej klasie 

sędziowskiej 

Liczba 
sędziowanych 

zawodów 
(lub zawodów L III) 

ujętych  
w kalendarzu 

sportowym PZSS  
z Delegatem 
Technicznym  

KS PZSS 

Ogólna ilość 
punktów 

drugiej 2 2 30 

pierwszej 3 3 40 

państwowej 4 4 50 

 
-------------------------------------- 

 
 zawody PZSS: Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, eliminacja do Mistrzostw Polski 

oraz zawody międzynarodowe, ogólnopolskie i klasyfikacyjne z udziałem kadry 
narodowej. 
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§ 13 
 

1. W celu przedłużenia ważności licencji należy spełnić w jednym, letnim cyklu 
olimpijskim następujące warunki:  

 
1) dla licencji klasy trzeciej – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie 

minimum 20 punktów  za rangę sędziowanych zawodów i ocenę pracy 
sędziego; 

 
2) dla licencji klasy drugiej (lub drugiej RO) – udział w szkoleniu sędziów 

oraz uzyskanie minimum  10 punktów  wyłącznie za rangę sędziowanych 
zawodów; 

 
3) dla licencji klasy pierwszej (lub pierwszej CRO) – udział w szkoleniu 

sędziów oraz uzyskanie minimum  12  punktów  wyłącznie za rangę  
sędziowanych zawodów; 

 
4) dla licencji klasy państwowej (lub państwowej RM) – udział w szkoleniu 

sędziów oraz uzyskanie minimum 14 punktów  wyłącznie za rangę  
sędziowanych zawodów. 

                      
2.  Liczba punktów potrzebnych do przedłużenia ważności licencji na kolejne 

cztery lata jest proporcjonalnie mniejsza  w przypadku otrzymania licencji                
w drugiej połowie letniego cyklu olimpijskiego. 

 
3. Wniosek (wzór nr 1 w załączeniu ) w sprawie przedłużenia ważności licencji 

składa się do Kolegium Sędziów WZSS. Kolegium Sędziów WZSS przesyła               
do Kolegium Sędziów PZSS zbiorcze zestawienie sędziów ubiegających się                   
o przedłużenie licencji wraz z potwierdzeniem, przez przewodniczącego 
Kolegium Sędziów WZSS spełnienia  wszystkich  warunków przedłużenia 
ważności licencji sędziowskiej.  

 
4. W przypadku braku spełnienia wszystkich wymagań w jednym letnim cyklu 

olimpijskim, warunkiem przedłużenia ważności licencji sędziowskiej jest udział 
w kursie przygotowawczym  (patrz § 22)  i zaliczenie egzaminu w zaznaczonych 

we wniosku specjalnościach. 
 
5. Indywidualne wnioski sędziów o przedłużenie ważności licencji, przechowuje 

Kolegium Sędziów WZSS.                                                                                          
 

§ 14 

 
1. Kolegium Sędziów PZSS przyznaje licencje dla jednej lub więcej specjalności. 
 
2.  Kolegium Sędziów PZSS prowadzi ewidencję wszystkich posiadaczy licencji 

sędziowskich. 
 
3. Za wykonanie i wydanie licencji sędziowskiej PZSS pobiera opłatę w wysokości 

określonej przez Zarząd  PZSS. 
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§ 15 
 

1. Kolegium Sędziów PZSS może odmówić przyznania licencji sędziego strzelectwa 
sportowego jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § §11, 12 
i 13 regulaminu Kolegium Sędziów PZSS, a braki formalne we wniosku                  
nie zostały usunięte mimo wezwania  w wyznaczonym terminie. 

 
2. Odmowa przyznania licencji  wymaga uzasadnienia. 
  

§ 16 

 
Kolegium Sędziów WZSS wnioskuje do Kolegium Sędziów PZSS o pozbawienie 
sędziego strzelectwa  sportowego licencji w razie: 
 

 1) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty 
praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw 

stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
 
2) popełnienia przez sędziego sportowego czynów zagrożonych                             

w regulaminie dyscyplinarnym PZSS karą dyskwalifikacji w najwyższym 
wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów  strzelectwa  sportowego. 

 
§ 17 

 
Kolegium Sędziów WZSS może wnioskować do Kolegium Sędziów PZSS                            
o pozbawienie licencji sędziego strzelectwa sportowego również w razie:  
 

1) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia                              
i podnoszenia kwalifikacji  sędziowskich; 

 
2) naruszenia innych podstawowych obowiązków sędziego strzelectwa 

sportowego. 
  

§ 18 
 

Wniosek o pozbawienie sędziego strzelectwa sportowego licencji wymaga 
uzasadnienia. 

  
§ 19 

Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego sportowego dołącza 
oprócz  dokumentów wymienionych w §10, oświadczenie, że nie została pozbawiona 
licencji z przyczyn, o  których mowa w §16. 
  

§ 20 
 

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji sędziego 
strzelectwa  sportowego jest Prezydium Zarządu PZSS. 
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§ 21 
 

Kolegium Sędziów PZSS prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji                     
o odmowie  przyznania  oraz pozbawieniu licencji sędziego strzelectwa sportowego               
i przechowuje dokumentację tych spraw  i dokumenty, o których mowa                       
w §§ 15, 16 i 17.  
  

Rozdział VI 
Kurs przygotowawczy i doskonalący 

  
§ 22 

 
1. Każdy kurs przygotowawczy i doskonalący, dotyczący szkolenia sędziów i musi 

być zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZSS. 
 
2. Wniosek o zatwierdzenie kursu musi być przedstawiony do Kolegium Sędziów 

PZSS, co najmniej jeden miesiąc przed  rozpoczęciem szkolenia.  
 
3. Wniosek musi zawierać : 

 
1) cel kursu (np. uzyskanie licencji klasy trzeciej, doskonalenie sędziów                

z licencjami sędziowskimi, przygotowanie sędziów klasy pierwszej                    
do egzamin u na klasę państwową); 

 
2) program kursu; 
 
3) termin i miejsce przeprowadzenia kursu; 
 
4) nazwisko i imię kierownika kursu; 
 
5) nazwiska i imiona sędziów wykładowców, ich klasy sędziowskie                           

i specjalności. 
 

4. Każda część kursu powinna być poprzedzona wyjaśnieniem jej celu i treści. 
 

5. W programie kursu powinny znajdować się następujące tematy: 
 

1) struktura organizacyjna PZSS; 
 
2) Regulamin Kolegium Sędziów PZSS; 
 
3) Regulamin organizacji zawodów PZSS; 
 
4) przepisy bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim; 
 
5) międzynarodowe przepisy sportu strzeleckiego; 
 
6) krajowe regulaminy zawodów strzeleckich; 

 
7) Instrukcje Kolegium Sędziów PZSS dotyczące przepisów krajowych; 
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8) nauka posługiwania się urządzeniami do kontroli broni i ubioru, 
kalibromierzami i elektronicznymi czytnikami do tarcz oraz innym 
sprzętem (np. chronografem)niezbędnym w wykonywaniu funkcji sędziego 
lub delegata technicznego na zawodach strzeleckich. 

 
6. Kolegium Sędziów PZSS wyznacza lub zatwierdza zaproponowany przez 

organizatora kursu sędziów wykładowców oraz deleguje swego przedstawiciela 
do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 

 
7. Każdy kurs powinien być zakończony egzaminem. 
 
8. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej we wniosku o przyznanie licencji, 

stwierdza własnoręcznym podpisem, zaliczenie egzaminu z wyszczególnionych 
specjalności. 

 
9. Na instruktorów i wykładowców kursu organizator powinien zaproponować 

wysoko wykwalifikowanych sędziów danej specjalności z ważną licencją 
sędziowską klasy państwowej lub klasy państwowej RM.  

 
10. Organizator pokrywa koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia                                    

i wynagrodzenia instruktora, wykładowcy i przedstawiciela Kolegium Sędziów 
PZSS – Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 

 
11. Organizator powinien ogłosić informację o kursie tak wcześnie                            

jak to możliwe. Informacja powinna zawierać wszystkie szczegóły dotyczące 
zakwaterowania, wyżywienia, transportu, kosztów uczestnictwa. 

 
12. Po zakończeniu szkolenia, kierownik kursu sporządza sprawozdanie                         

i przekazuje je, wraz z listą uczestników i wnioskami o przyznanie licencji               
do Kolegium Sędziów PZSS. 

               
 

Rozdział VII 
Powoływanie sędziów strzelectwa sportowego do prowadzenia zawodów 

  

§ 23 
 

1. Organizator zawodów zobowiązany jest na 15 dni przed terminem rozpoczęcia 
zawodów złożyć  do Kolegium Sędziów WZSS zapotrzebowanie na obsadę 
sędziowską lub przedstawić propozycję sędziów pełniących funkcje kierownicze 
na zawodach – wg wzoru ujętego w załączniku nr 1. Równocześnie należy 
złożyć regulamin zawodów, szczegółowy program i harmonogram strzelań  
poszczególnych  konkurencji. W przypadku zawodów dynamicznych termin     
ten wynosi 21 dni a organizator zobowiązany jest dodatkowo do przedstawienia 
opisów torów, które będą ustawione na zawodach w celu sprawdzenia                      
ich zgodności z przepisami danej konkurencji. 

 
2. Przewodniczący lub  upoważniony do tego członek Kolegium Sędziów WZSS 

zatwierdza lub wyznacza sędziów na wszystkie funkcje  kierownicze zawodów 
oraz zatwierdza regulaminy zawodów zgodnie z kompetencjami określonymi               
w uchwałach Zarządu WZSS. 
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3. Kolegium Sędziów wyznacza lub zatwierdza (w zależności od zapotrzebowania, 

na wniosek organizatora zawodów) pozostałych sędziów. 
 
4. Kolegium Sędziów ma prawo wymagać od organizatora zawodów 

zabezpieczenia właściwej ilości sędziów niezbędnej do zapewnienia 
bezpiecznego i regulaminowego przebiegu zawodów. 

 
5. Podczas zawodów, na których uzyskuje się klasy sportowe III i II oraz uznaje 

się rekordy województwa musi być wyznaczony Obserwator WZSS. Jeśli 
obserwator wyznaczany jest na wniosek organizatora zawodów koszty jego 
wynagrodzenia pokrywa organizator. Kolegium Sędziów WZSS może wyznaczyć 
Obserwatora na każde zawody organizowane przez kluby zrzeszone w WZSS, 
jednak w takim przypadku organizator nie ponosi kosztów związanych z pracą 
Obserwatora WZSS. W przypadku  uzgodnienia (wyznaczenia)  sędziów przez 
Przewodniczącego lub wyznaczonego członka Kolegium Sędziów WZSS  funkcję 

Obserwatora pełni sędzia główny zawodów. 
 
6. Na zawody, na których uzyskuje się klasy wyższe niż wymienione w ust. 5     

oraz uznaje się Rekordy Polski musi być wyznaczony Delegat Techniczny 
wyznaczony przez PZSS. 

 
7. Wszyscy sędziowie muszą mieć przy sobie ważne licencje sędziowskie. 

Organizator zawodów musi natomiast odpowiednio przygotować strzelnice, 
dokumentację techniczną zawodów,  sprzęt pomiarowy do pracy sędziów                 
oraz dostateczną ilość osób do obsługi urządzeń schronów, tarczowni, 
wyrzutni. 

 
8. W czasie zawodów, podczas których mogą być ustanawiane Rekordy Polski, 

funkcji kierowniczych sędziego nie mogą pełnić zawodnicy, trenerzy, 
kierownicy i osoby funkcyjne zespołów i zawodników biorących udział                        
w zawodach. 

 
9. Na zawodach z kalendarza WZSS w przypadku protestów decyzję ostateczną 

podejmuje Obserwator WZSS. 

 
10. Kierownicze funkcje sędziowskie na zawodach to: 

 
1) Delegat Techniczny PZSS ( obserwator na zawodach z kalendarza WZSS); 
 
2) Sędzia Główny Zawodów, w strzelaniach dynamicznych Range Master 

(RM); 
 
3) Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej, w strzelaniach dynamicznych 

Stats Officer(SO); 
            

4) Sędzia Główny Strzelań (10m,25m,50m,300m,do rzutków,do ruchomej 
tarczy, itp.) w strzelaniach dynamicznych Chief Range Officer (CRO); 

 
5) Kierownik toru w strzelaniach dynamicznych Range Officer (RO); 
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6) Kierownik Tarczowni (25m,50m,300m); 
 
7) Kierownik Biura Obliczeń; 
 
8) Przewodniczący sekcji kontroli broni i wyposażenia. 

 
11. Pozostałe funkcje sędziowskie na  zawodach: 

 
1) Sędzia klasyfikacyjny; 
 
2) Sędzia stanowiskowy; 
 
3) Sędzia tarczowy; 
 
4) Sędzia biura obliczeń; 
 

5) Sędzia sekcji kontroli. 
 
12. Zawody oraz imprezy strzeleckie zorganizowane i przeprowadzone                             

z pominięciem zapisów §23 niniejszego regulaminu nie będą uznane,                      
jako zawody strzelectwa sportowego, ze wszelkimi wynikającymi z tego tytułu 
konsekwencjami. 

  
Rozdział VIII 

Ocena pracy sędziego strzelectwa sportowego 
  

§ 24 
 

1. Sędzia wykonujący rzetelnie swoje obowiązki, wykazujący dużą aktywność                
i posiadający zasób wiedzy fachowej, może być wyróżniony zgodnie                            
ze Statutem WZSS i Statutem PZSS. 

 
2. Za czyny niegodne sędziego strzelectwa sportowego, stosuje się kary 

przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym  PZSS. 
 

Rozdział IX 
Ustalenia końcowe 

 
§ 25 

 
1. Posiadacze licencji mogą pełnić funkcje sędziowskie wówczas, gdy zostaną  

powołani  lub  uzgodnieni na zawody strzeleckie przez Kolegium Sędziów 
WZSS lub PZSS. 

 
2. Oznaką zewnętrzną sędziego, wykonującego czynności podczas zawodów, jest 

ustalonego wzoru emblemat sędziowski. lub identyfikator imienny sędziego. 
 
3. Ubiorem zewnętrznym sędziego, wykonującego czynności podczas zawodów, 

jest ustalonego wzoru kamizelka sędziowska z widocznym z przodu i z tyłu 
napisem SĘDZIA lub napisem wykonywanej na zawodach funkcji sędziowskiej 
(JURY, SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW itp.). 
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4. Każdy udział sędziego w szkoleniu i zawodach uznawanych przez WZSS / 

PZSS musi być odnotowany w Karcie Sędziego. Sędziowie klasy III, II i I  
powinni odnotować  swoją pracę w  Książce Sędziowskiej. 

 
5. Wszystkie bezterminowe licencje sędziowskie wystawione w latach 2007-2011 

tracą ważność 31 grudnia 2016 r. 
 
6. Przepisy niniejszego Regulaminu zostały zatwierdzone przez Zarząd 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego i wprowadzone do realizacji  
z dniem 10 marca 2014 roku. Jednocześnie traci moc poprzednio 
obowiązujący regulamin przyjęty Uchwałą Zarządu WZSS z dnia 7 września 
2011 roku nr 19 / 2011. 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS: 
Wniosek o przedłużenie licencji sędziowskiej  

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS: 
Wniosek o wyznaczenie lub akceptowanie obsady  sędziowskiej 
 

https://www.wzss.pl/dokumenty/kolegium_sedziow/wniosek_licencja_sedziego.pdf
https://www.wzss.pl/dokumenty/kolegium_sedziow/wniosek_zawody.pdf

