REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO
przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji
niezbĊdnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim
Na podstawie Art.53b, w nawiązaniu do Art.9 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze
fizycznej, (Dz. U. z 2001 Nr 81 poz.889 z póĨn.zm.) oraz Art.12 ust.2 ustawy z 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz.1298) Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego uchwala regulamin przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadanie
kwalifikacji niezbĊdnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.
§1
Regulamin okreĞla szczegółowe wymogi i kwalifikacje oraz sposób ich uzyskiwania jak równieĪ
wynikające z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania i cofania tych uprawnieĔ, wzory
dokumentów potwierdzających te kwalifikacje i uprawnienia oraz szczególne zasady bezpieczeĔstwa obowiązujące przy uprawianiu sportów o charakterze strzeleckim.
§2
Ilekroü w regulaminie jest mowa o sportach o charakterze strzeleckim, zwanych dalej "strzelectwem",
naleĪy przez to rozumieü strzelectwo: kulowe, Ğrutowe i pneumatyczne.
§3
Do uprawiania strzelectwa, w zakresie okreĞlonym w § 2 jest niezbĊdne posiadanie dokumentu
stwierdzającego kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania strzelectwa, zwanego dalej „Patentem
strzeleckim”. Wzór – załącznik Nr 1 do Regulaminu.
§4
Przepisy regulaminu nie dotyczą osób uprawiających strzelectwo z broni uĪywanej do celów
łowieckich i posiadających uprawnienia na podstawie odrĊbnych przepisów.
§5
1. Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Polski Związek Strzelectwa Sportowego, zwany dalej
"PZSS".
2. Organem odwoławczym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest Zarząd PZSS.
3. Patent strzelecki nadaje siĊ osobie, która spełnia warunki okreĞlone w regulaminie.
§6
Patent strzelecki uprawnia do:
1) uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został nadany,
2) ubiegania siĊ o uzyskanie licencji PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie
sportowym na podstawie art. 24 ustawy o kulturze fizycznej,
3) ubiegania siĊ o uzyskanie licencji sĊdziego strzelectwa,
4) ubiegania siĊ o wydanie pozwolenia na broĔ do celów sportowych na podstawie przepisów o broni
i amunicji.
§7
1. Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest złoĪenie wniosku o nadanie patentu strzeleckiego
(załącznik Nr 2) zawierającego potwierdzenia spełnienia łącznie wszystkich niĪej wymienionych
wymogów:
a. okreĞlenie dyscypliny strzelectwa na którą ma byü wydany patent
b. zgodĊ, o której mowa w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. z póĨn.zm.), na przetwarzanie danych
osobowych wnioskodawcy zawartych we wniosku.

c. złoĪenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania regulaminów strzelaĔ oraz warunków
uprawiania strzelectwa,
d. złoĪenie oĞwiadczenia o niekaralnoĞci prawomocnym orzeczeniem sądu za przestĊpstwo
popełnione z winy umyĞlnej.
e. poĞwiadczenie braku przeciwwskazaĔ zdrowotnych do uprawiania strzelectwa,
poĞwiadczonego przez właĞciwego lekarza, posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie
medycyny sportowej,
f. poĞwiadczenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu o którym mowa w § 8,
g. DatĊ złoĪenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
h. Osoby niepełnoletnie pisemną zgodĊ na uprawianie danej dyscypliny strzelectwa wydaną
przez swoich przedstawicieli ustawowych.
§8
1. Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS, składająca siĊ
z co najmniej 3 członków. Prezes okreĞla termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu
2. W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą osoby posiadające uprawnienia trenera,
instruktora lub sĊdziego sportowego okreĞlonej dyscypliny strzelectwa.
3. Biuro PZSS podaje do publicznej wiadomoĞci informacje o miejscu i terminie egzaminów za
poĞrednictwem strony internetowej oraz powiadomienia zainteresowanych WZSS i OZSS.
§9
1. Egzamin składa siĊ z czĊĞci teoretycznej i praktycznej. Wzór karty egzaminacyjnej – zał Nr 3
2. CzĊĞü teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomoĞci przepisów dotyczących:
1) ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
2) zasad bezpieczeĔstwa przy posługiwaniu siĊ bronią sportową;
3) regulaminów strzelaĔ;
4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej;
5) znajomoĞci przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestĊpstw związanych z bronią.
3. CzĊĞü praktyczna obejmuje:
1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;
2) sprawdzenie umiejĊtnoĞci prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i
rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a takĪe postĊpowania w
przypadku jej niesprawnoĞci;
3) przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego z uĪyciem danego rodzaju broni.
4. Praktyczną czĊĞü egzaminu przeprowadza siĊ na strzelnicy, a jej wynik wpisuje siĊ na karcie
egzaminacyjnej,
5. Komisja moĪe zadawaü zdającemu pytania dotyczące zagadnieĔ o których mowa w ust.3.
6. Szczegółowe kryteria czĊĞci praktycznej egzaminu, o którym mowa w ust.3, zawiera załącznik nr 4
do regulaminu.
7. Warunkiem zdania praktycznej czĊĞci egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzenia
znajomoĞci zagadnieĔ, o których mowa w ust.3.
§ 10
1. Teoretyczna czĊĞü egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego siĊ z 10 pytaĔ.
2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej czĊĞci egzaminu jest udzielenie przez
zdającego prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania.
§ 11
W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z czĊĞci:
1) teoretycznej - zdającego nie dopuszcza siĊ do czĊĞci praktycznej egzaminu,
2) praktycznej – zdający przystĊpuje do egzaminu poprawkowego obejmującego wyłącznie tĊ czĊĞü
egzaminu.

§ 12
Egzamin poprawkowy przeprowadza siĊ nie wczeĞniej niĪ po upływie 7 dni od dnia niezdania
egzaminu.
§ 13
Z przebiegu egzaminu sporządza siĊ protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
§ 14
Osoba zamierzająca uprawiaü róĪne dyscypliny strzelectwa jest obowiązana uzyskaü odrĊbny patent
strzelecki dla kaĪdej z tych dyscyplin.
§ 15
1. ZaĞwiadczenie o zdaniu egzaminu na patent strzelecki oraz o nabyciu uprawnieĔ o których mowa
w Art.53b ust.3 wydaje PZSS.
2. Wzór zaĞwiadczenia o którym mowa w ust.1 zawiera załącznik Nr 5
§ 16
1. PZSS moĪe cofnąü uprawnienia do uprawiania strzelectwa wynikające z Art.53b ustawy z dnia 18
stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, (Dz. U. z 2001 Nr 81 poz.889 z póĨn.zm.) w przypadkach:
1) odmowy poddania siĊ obowiązkowym badaniom lekarskim i antydopingowym,
2) stwierdzenia przez lekarza, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, niezdolnoĞci do uprawiania danej
dyscypliny strzelectwa,
3) odmowy poddania siĊ sprawdzeniu przez prowadzącego strzelania lub osobĊ przez niego
wyznaczoną, badaniu na alkometrze lub testowi antynarkotykowemu,
4) naruszenia regulaminów strzeleckich,
5) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeĔstwa, ich nieznajomoĞci oraz niezgodnego z przepisami
posługiwania siĊ bronią.
2. PZSS cofa uprawnienia o których mowa w Art.53b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze
fizycznej, (Dz. U. z 2001 Nr 81 poz.889 z póĨn.zm.) w przypadkach:
1) stwierdzenia pozytywnego wyniku testów antydopingowych,
2) stwierdzenia przez prowadzącego strzelanie, Īe podczas strzelania osoba strzelająca znajduje siĊ
pod wpływem alkoholu (>0,2 promila) lub pod działaniem narkotyków,
§ 17
PZSS prowadzi dokumentacjĊ i ewidencjĊ wydanych zaĞwiadczeĔ o których mowa w § 15.
§ 18
Regulamin przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbĊdnych
do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim uchwalono na posiedzeniu Zarządu w dniu 19.11.2005.

Regulamin wchodzi w Īycie z dniem 19.11.2005.

§ 19

Załącznik Nr 1
Warszawa, dn. 19 listopada 2005 r.

Polski Związek
Strzelectwa Sportowego

ORZECZENIE Nr

000001/PAT/11/2005

Na podstawie § 5 Regulaminu PZSS w sprawie przeprowadzania egzaminów
stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbĊdnych do
uprawiania sportów o charakterze strzeleckim Polski Związek Strzelectwa
Sportowego nadaje

Panu/Pani:
Numer PESEL:
Data i miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania:

Jan Kowalski
65010101010
01.01.1965, Elbląg
Strzelecka 3
82-300 Elbląg

PATENT STRZELECKI
uprawniający do uprawiania strzelectwa w dyscyplinach:

s.pneumatyczne, s.kulowe,

Od Decyzji niniejszej przysługuje Panu/Pani odwołanie do Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego, na podst. § 5 Regulaminu PZSS w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Załącznik nr 2

WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO
Na podstawie § 7 regulaminu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzania egzaminów
stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbĊdnych do uprawiania sportów o charakterze
strzeleckim proszĊ o nadanie Patentu Strzeleckiego
CzĊĞü A - wypełnia wnioskodawca
1. Nazwisko

2.1. ImiĊ pierwsze

2.2. ImiĊ drugie

3.1. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

-

3.2. PESEL

-

4. Miejsce urodzenia

5. Miejsce zamieszkania:
5.1. Ulica

5.2. Nr domu

5.3. Nr mieszk.

5.5. Kod pocztowy

5.6. Poczta

5.4. MiejscowoĞü

6. Dyscyplina strzelectwa, na którą ma byü wydany patent: (zaznaczyü "X" właĞciwe pole)

Pneumatyczne
•
•
•
•

ĝrutowe

Kulowe

WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Art.7 pkt 5
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883, z 2000 r. z
póĨn.zm.).
ZobowiązujĊ siĊ do przestrzegania regulaminów strzelaĔ oraz warunków uprawiania strzelectwa
okreĞlonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego;
OĞwiadczam, Īe nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestĊpstwo popełnione z winy
umyĞlnej.
OĞwiadczam, Īe są mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialnoĞci za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistoĞcią.

MiejscowoĞü, data: .......................................................

...................................................
Podpis wnioskodawcy

CzĊĞü B – wypełnia lekarz medycyny sportowej
Zgodnie z § 7 Regulaminu przeprowadzania egzaminów dopuszczających do uprawiania strzelectwa
stwierdzam, Īe wnioskodawca jest:

ZDOLNY / NIEZDOLNY
do uprawiania strzelectwa.

Å (WłaĞciwe zakreĞliü)

....................................................................
pieczątka i podpis lekarza medycyny sportowej
Stwierdzam, zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na
PATENT STRZELECKI zgodnie z § 9 Regulaminu przeprowadzania
egzaminów dopuszczających do uprawiania strzelectwa

(s.pneumatyczne

s.kulowe

s.Ğrutowe )

Protokół Nr ................................ pozycja ...................

.............................................................
data, podpis Sekretarza Komisji
*

zaznaczyü "X" właĞciwe

*

Decyzja PZSS

OĝWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA) NIEPEŁNOLETNIEGO WNIOSKODAWCY

Niniejszym wyraĪamy bezterminowo zgodĊ na uprawianie strzelectwa przez syna/córkĊ*.
Nazwisko ImiĊ ojca lub prawnego opiekuna

PESEL

Podpis

Nazwisko ImiĊ matki lub prawnej opiekunki

PESEL

Podpis

* niepotrzebne skreĞliü
Ustawa o ochronie danych osobowych:
(Dz.U. Nr 133 poz.883 z 29 sierpnia 1997 roku ze zmianami)
Administrator danych osobowych:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
Ul.Chocimska 14, 00-791 Warszawa
Art.32 Prawa osoby, której dane dotyczą
1. KaĪdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych
w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
1) Uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia
administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy
administratorem jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
2) Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w
takim zbiorze,
3) Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza siĊ w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania
w powszechnie zrozumiałej formie treĞci tych danych,
4) Uzyskania informacji o Ĩródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba Īe
administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy
paĔstwowej, słuĪbowej lub zawodowej,
5) Uzyskania informacji o sposobie udostĊpniania danych, a w szczególnoĞci informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostĊpniane,
6) ĩądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuniĊcia, jeĪeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są juĪ zbĊdne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
7) Wniesienia, w przypadkach wymienionych w art.23 ust.1 pkt 4 i 5, pisemnego
umotywowania Īądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzglĊdu na jej
szczególną sytuacjĊ,
8) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych
w art.23 ust.1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzaü w celach
marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu
administratorowi danych,
9) Wniesienia do administratora danych Īądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia
sprawy rozstrzygniĊtej z naruszeniem art.26a ust.1.

Cel przetwarzania danych osobowych: Nadanie "patentu strzeleckiego"
Adres do korespondencji (jeĞli patent ma byü wysłany na inny adres niĪ podany we wniosku):

……………………………….
Podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr 3
Wrocław, dnia 19 listopada 2005 r.
(pieczĊü bezpoĞredniego organizatora egzaminu)

KARTA EGZAMINACYJNA NR ………………….
EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI

Dane osoby przystĊpującej do egzaminu:
Nazwisko: ...............................
ImiĊ:

...............................

Nr Zestawu pytaĔ ..............

PESEL:
I. CZĉĝû TEORETYCZNA

Formularz odpowiedzi
Nr pytania

Odp "a"

Odp "b"

Odp "c"

1.

Odpowiedzi naleĪy udzieliü poprzez
wpisanie "X" w odpowiednim dla danego
pytania i odpowiedzi polu tabeli.

2.
3.
4.
5.
6.

W przypadku korekty, błĊdnie wpisane
"X" naleĪy zakreĞliü kółkiem i złoĪyü
obok podpis. Poprawną odpowiedĨ
zaznaczamy na zasadach okreĞlonych
jak wyĪej.

7.
8.
9.
10.

Udzielono prawidłowych odpowiedzi
TEST: ZALICZONO - (10 pkt)*
NIE ZALICZONO - ( ........ pkt)*

.................................
podpis egzaminowanego
Pouczenie:
Na wniosek egzaminowanego, po skoĔczonym teĞcie, przewodniczący komisji jest zobowiązany przedstawiü
mu wyniki testu.
Zapoznałem siĊ z wynikiem testu i (uwag nie wnoszĊ/wnoszĊ nastĊpujące uwagi)*:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

*) niepotrzebne skreĞliü

.................................
podpis egzaminowanego
- verte -

-2II. CZĉĝû PRAKTYCZNA

Rodzaje strzelaĔ

iloĞü punktów

Ocena: ZAL/NZAL

Podpis egzaminowanego

Strzelanie z broni sportowej penumatycznej
....................................

Strzelanie z palnej broni sportowej kulowej
....................................

Strzelanie z palnej broni sportowej Ğrutowej
....................................

Podpisy członków Komisji:
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

Załącznik nr 4
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA CZĉĝCI PRAKTYCZNEJ
EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI
1. Strzelanie z palnej broni sportowej:
1) pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu oraz pistoletu
centralnego zapłonu:
a) cel - tarcza sportowa 500 x 200 mm,
b) odległoĞü - 25 metrów,
c) iloĞü nabojów - 5 sztuk,
d) czas - 6 minut,
e) postawa - stojąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;
2) karabinu sportowego małego kalibru (5,6 mm):
a) cel - tarcza sportowa 154,4 x 112,4 mm,
b) odległoĞü - 50 metrów,
c) iloĞü nabojów - 5 sztuk,
d) czas - 8 minut,
e) postawa - leĪąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;
3) karabinu sportowego centralnego zapłonu:
a) cel - tarcza sportowa 1 000 x 600 mm,
b) odległoĞü - 300 metrów,
c) iloĞü nabojów - 5 sztuk,
d) czas - 8 minut,
e) postawa - leĪąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;
4) gładkolufowej broni Ğrutowej:
a) cel - lecący rzutek,
b) iloĞü nabojów - 5 sztuk,
c) czas - 6 minut,
d) postawa - stojąca, na stanowisku usytuowanym na wprost wyrzutni, w odległoĞci 15 m,
e) ocena - do zdania strzelania wymagane jest trafienie co najmniej trzech
rzutków.
Uwaga: sprawdzian strzelecki przeprowadza siĊ na strzelnicy przystosowanej
do wyrzucania rzutków.

2. Strzelanie pneumatyczne:
1) pistoletu:
a) cel - tarcza sportowa 155,5 x 59,5 mm,
b) odległoĞü - 10 metrów,
c) iloĞü nabojów - 5 sztuk,
d) czas - 9 minut,
e) postawa - stojąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;
2) karabinu:
a) cel - tarcza sportowa 45,5 x 30,5 mm,
b) odległoĞü - 10 metrów,
c) iloĞü nabojów - 5 sztuk,
d) czas - 9 minut,
e) postawa - stojąca,
f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów.
Szczegółowe kryteria czĊĞci praktycznej egzaminu na patent strzelecki zostały przyjĊte uchwałą
Zarządu PZSS na posiedzeniu w Warszawie dnia 29 czerwca 2005r.

Załącznik nr 5

POLSKI

ZWIĄZEK

STRZELECTWA

SPORTOWEGO

e-mail: pzss@pzss.org.pl
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14, Tel./Fax: (022)8495776, 8498467
Rachunek bieĪący: BPH PBK SA IX O/Warszawa 55 1060 0076 0000 4010 4000 1022
Warszawa, dnia …………………

ZaĞwiadczenie Nr ………………….
Polski Związek Strzelectwa Sportowego jako właĞciwy dla sportów o charakterze strzeleckim,
w rozumieniu Art.7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 Nr 155 poz.1298)
zaĞwiadcza, Īe:

Pan/Pani:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz klubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od dnia ……………...…..
Na podstawie Art.53b ust.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, (Dz. U.
z 2001 Nr 81 poz.889 z póĨn.zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego w sprawie przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji
niezbĊdnych
do
uprawiania
sportów
o
charakterze
strzeleckim
Pan/Pani …………….……………………………………….………………………….. zdał/(a) egzamin o
jakim mowa w Art.16 ustawy z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 Nr 52 poz.525 z póĨn.zm.)
dnia …………………, który odbył siĊ w ……………………………..……..……………….,
protokół nr …………………..….. poz…………..
Posiada
Patent
Strzelecki
nadany
przez
PZSS
dnia
w zakresie: ……………………………………………………………….

………….

Nr

………….

Posiada licencjĊ PZSS Nr …………………… z dnia ………………………. uprawniającą do udziału we
współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
(Dz.U. Nr 155 poz.1298), Polski Związek Strzelectwa Sportowego potwierdza, Īe Pan/Pani
…………………………………………………………. spełnił(a) warunki wystĊpowania okolicznoĞci
o jakich mowa w Art.10 ust.1, do otrzymania pozwolenia na broĔ, w celach wymienionych w Art.10 ust.3 pkt 3
ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz.U. 53 poz.549
z póĨn.zm.).
ZaĞwiadczenie wydano na podstawie Art.53b ust.3
o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 81 poz.889 z 2001 r. z póĨn.zm.).

ustawy

z

dnia

18

stycznia

1996

mp.

Hologram
……………………………………………………….

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEēSTWA W STRZELECTWIE
§1
Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich jest odpowiedzialny sĊdzia główny
zawodów, posiadający licencjĊ sĊdziego sportowego przyznaną przez PZSS.
2.
Za bezpieczeĔstwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach
rekreacyjnych jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia,
o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,
w zakresie strzelectwa.
§2
1.
Szczegółowe zasady bezpieczeĔstwa osób przebywających na strzelnicy okreĞla regulamin
strzelnicy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji.
2.
Za bezpieczeĔstwo osób znajdujących siĊ na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny
prowadzący strzelanie.
3.
Za organizacjĊ działaĔ o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny
kierownik strzelnicy.
§3
Szczególne zasady bezpieczeĔstwa przy uprawianiu strzelectwa.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

KaĪdą bronią naleĪy zawsze posługiwaü siĊ z najwyĪszą ostroĪnoĞcią.
Po wziĊciu broni do rĊki naleĪy sprawdziü, czy jest rozładowana.
Zabrania siĊ kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
Składanie siĊ, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim
lub w innym miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie i za jego zgodą.
Nie moĪna pozostawiaü broni bez dozoru.
Zabrania siĊ odkładanie załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
BroĔ moĪna ładowaü wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną
w kulochwyt i tylko po komendzie "ŁADUJ" lub "START". Przy ładowaniu nie moĪna korzystaü
z pomocy innych osób.
Po komendzie lub sygnale "STOP" wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwaü
strzelanie.
Po komendzie „ROZŁADUJ” naleĪy rozładowaü broĔ, zabezpieczyü ją i umieĞciü
na stanowisku strzeleckim.
Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend "ŁADUJ", "START",
"STOP", "ROZŁADUJ" i innych niezbĊdnych poleceĔ oraz musi byü pewien, Īe komendy jego
są wykonywane, a posługiwanie siĊ bronią odbywa siĊ w sposób bezpieczny. KaĪda osoba
przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania siĊ do poleceĔ prowadzącego
strzelanie moĪe byü usuniĊta ze strzelnicy.
Po zakoĔczeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broĔ musi byü
rozładowana i zabezpieczona.
Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomiü prowadzącego strzelanie
o sytuacji, która moĪe byü niebezpieczna lub spowodowaü wypadek.
Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpoĞrednim sąsiedztwie stanowisk
strzeleckich powinni nosiü indywidualne ochraniacze słuchu.
Strzelający podczas strzelania powinni nosiü bezodpryskowe okulary strzeleckie lub inne
ochraniacze spełniające takie funkcje.
Dzieci do lat 13 mogą przebywaü na terenie strzelnicy wyłącznie pod opieką dorosłych.

§4
Zasady bezpieczeĔstwa w strzelectwie przyjĊto uchwałą Zarządu PZSS w dniu 29.06.2005r.

