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6.1 PRZEPISY OGÓLNE 

6.1.1 Przedmiot i cel przepisów ISSF 

 ISSF ustanawia Przepisy Techniczne dla sportu strzeleckiego w celu 
uregulowania przebiegu konkurencji strzeleckich uznanych przez ISSF 
(patrz Ogólne Regulaminy ISSF). Zamierzeniem ISSF jest osiągnięcie 
jednolitości w uprawianiu sportu strzeleckiego w świecie i popieranie je-
go rozwoju. Przepisy Techniczne ISSF mają umoŜliwić osiągnięcie tego 
celu. 

6.1.1.1 Przepisy Techniczne ISSF  zawierają przepisy dotyczące tarcz, obli-
czania wyników, konstrukcji strzelnic, które są wspólne dla wszystkich 
rodzajów strzelań. Szczegółowe przepisy strzelań dotyczą czterech ro-
dzajach strzelań: karabinowych, pistoletowych, do rzutków i do rucho-
mej tarczy.  

6.1.1.2 Przepisy Techniczne ISSF i szczegółowe prze pisy strzela ń są 
zatwierdzane przez Radę Administracyjną ISSF zgodnie ze Statutem 
ISSF. 

6.1.1.3 Przepisy Techniczne ISSF i szczegółowe przepisy strzelań są podpo-
rządkowane Statutowi ISSF i Ogólnym Regulaminom ISSF. 

6.1.1.4 WaŜność Przepisów Technicznych ISSF i szczegółowych przepi -
sów strzela ń rozciąga się, co najmniej na cztery lata począwszy od 1 
stycznia roku następującego po Igrzyskach Olimpijskich. Za wyjątkiem 
sytuacji szczególnych, przepisy te nie ulegają zmianom w okresach 
czteroletnich. 

6.1.2 Stosowanie Przepisów Technicznych ISSF i szcz egółowych prze-
pisów strzela ń. 

6.1.2.1 We wszystkich niniejszych przepisach zawody nadzorowane przez 
ISSF zgodnie z Ogólnymi Regulaminami ISSF, w czasie których mogą 
być ustanawiane rekordy świata zwane są dalej „zawoda-
mi/mistrzostwami  ISSF”. 

6.1.2.2 Przepisy ISSF muszą być stosowane podczas wszystkich zawo-
dów/mistrzostw ISSF. 

6.1.2.3 ISSF zaleca, aby przepisy ISSF były stosowane podczas zawodów, 
w programie których znajdują się konkurencje ISSF, nawet jeśli nie mo-
gą tam być ustanawiane rekordy świata. Konkurencje takie zwane są 
dalej „konkurencjami ISSF”. 

6.1.3 Zakres Przepisów Technicznych. 

 Przepisy Techniczne zawierają: 

6.1.3.1 przepisy dotyczące przygotowania i organizacji zawodów/mistrzostw 
ISSF, 

6.1.3.2 przepisy dotyczące projektowania i wyposaŜania strzelnic, 

6.1.3.3 przepisy odnoszące się do wszystkich rodzajów strzelań lub więcej niŜ 
jednego rodzaju strzelań. 
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6.1.4 Znajomo ść przepisów 

 Wszyscy zawodnicy, osoby funkcyjne i kierownicy zespołów muszą 
znać przepisy ISSF i muszą przestrzegać ich stosowania. KaŜdy za-
wodnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszych przepisów. 

6.1.4.1 Jeśli przepis odnosi się do strzelców praworęcznych, to lustrzana regu-
ła odnosi się do strzelców leworęcznych. 

6.1.4.2 Jeśli przepis nie odnosi się wyraźnie do konkurencji dla męŜczyzn lub 
konkurencji dla kobiet, musi być stosowany jednakowo dla obu tych ka-
tegorii. 

6.1.5 Organizacja i przebieg zawodów/mistrzostw ISS F 

6.1.5.1 Zgodnie z Ogólnymi Regulaminami ISSF musi być powołany Komitet 
Organizacyjny, który jest odpowiedzialny za przygotowanie, organizację 
i przebieg zawodów strzeleckich. Przedstawiciele ISSF mogą być za-
proszeni jako doradcy techniczni bez prawa głosowania. 

6.1.5.2 Sędziowie główni strzelań i sędziowie stanowiskowi oraz sędziowie 
powołani przez Komitet Organizacyjny są odpowiedzialni za stronę 
techniczną zawodów i przebieg poszczególnych konkurencji strzelec-
kich. 

6.1.5.2.1 Dla konkurencji strzelania do rzutków: Sędzia główny i sędziowie. 

 W trakcie wykonywania swoich obowiązków są zobowiązani do nosze-
nia bluzy „ISSF Shotgun Referee (niebieska)”, która musi być zakupio-
na w siedzibie głównej ISSF (jak dla Mistrzostw Świata 2010). 

6.1.5.3 Komitet Organizacyjny musi powołać Biuro Obliczeń dla sprawdzenia, 
ostemplowania, numerowania i przygotowania tarcz przed zawodami, 
dla oceny i kontroli tarcz podczas zawodów oraz dla rejestrowania i 
ogłaszania wyników po zawodach. Biuro Obliczeń działa pod kontrolą 
Sędziego Głównego Biura Obliczeń oraz jego asystentów. 

6.1.5.4 Kierownik Sekcji Kontroli WyposaŜenia i sędziowie tej sekcji powołani 
przez Komitet Organizacyjny są odpowiedzialni za kontrolę wyposaŜe-
nia. 

6.2 BEZPIECZEŃSTWO 

 BEZPIECZEŃSTWO JEST SPRAWĄ NAJWYśSZEJ WAGI 

6.2.1 Przepisy ISSF określają jedynie ogólne wymagania dotyczące bezpie-
czeństwa podczas rozgrywania zawodów/mistrzostw ISSF. Szczegóło-
we przepisy bezpieczeństwa są róŜne w róŜnych krajach. Z tego powo-
du niniejsze przepisy nie są szczegółowe. PoniewaŜ, bezpieczeństwo 
na strzelnicach zaleŜy w duŜej mierze od warunków lokalnych, więc do-
datkowe przepisy mogą być ustanawiane przez Komitety Organizacyjne 
zawodów. Komitet Organizacyjny musi znać główne zasady bezpie-
czeństwa i podejmować niezbędne kroki w celu ich stosowania. Komitet 
Organizacyjny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Członkowie Ju-
ry, sędziowie, osoby funkcyjne zespołów i zawodnicy muszą być infor-
mowani o wszystkich przepisach szczegółowych. 



Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajów strzelań - 5 -

6.2.2 Bezpieczeństwo strzelców, personelu strzelnicy oraz widzów wymaga 
ciągłej i starannej uwagi przy manipulowaniu bronią, oraz ostroŜności 
w poruszaniu się z nią po strzelnicy. Od wszystkich osób wymagana 
jest samodyscyplina. Gdy ona zawodzi, obowiązkiem sędziów jest jej 
wzmocnienie, zaś obowiązkiem strzelców i osób funkcyjnych w zespo-
łach jest pomoc w jej egzekwowaniu. 

6.2.2.1 W interesie bezpieczeństwa kaŜdy członek jury lub sędzia moŜe w 
kaŜdej chwili przerwać strzelanie. Strzelcy i funkcyjni zespołów muszą 
niezwłocznie informować sędziów lub członków jury o kaŜdej sytuacji 
stanowiącej zagroŜenie lub mogącej być przyczyną wypadku. 

6.2.2.2 Kontroler sprzętu, sędzia lub członek jury moŜe dotykać, w celu kontroli, 
sprzęt strzelca (takŜe broń) bez jego zezwolenia, ale w jego obecności 
i za jego wiedzą. Tym niemniej musi być podjęte niezwłoczne działanie, 
gdy warunki bezpieczeństwa są zagroŜone. 

6.2.2.3 Dla zapewnienia bezpieczeństwa manipulowanie bronią zawsze musi 
odbywać się z największą ostroŜnością. Gdy odbywa się strzelanie broń 
nie moŜe być zabrana z linii ognia bez zezwolenia sędziego. 

6.2.2.4 Gdy strzelec przebywa na stanowisku strzeleckim, broń musi być zaw-
sze skierowana w bezpiecznym kierunku. Podczas przerwy w strzelaniu 
broń musi być rozładowana, a zamki lub mechanizmy - otwarte. Nie 
moŜna zamykać mechanizmu lub zamka ani wkładać magazynka do-
póki broń nie jest skierowana w bezpiecznym kierunku, w stronę 
tarcz/kulochwytu. 

6.2.2.4.1 W przypadku gdy karabin lub pistolet 50 m posiada magazynek, tylko 
jeden nabój moŜe być załadowany. Jeśli 5 strzałowy pistolet pneuma-
tyczny jest uŜywany w konkurencji Pistolet pneumatyczny 10 m, tylko 
jeden pocisk moŜe być załadowany.  

6.2.2.4.2 Na strzelnicy, gdy broń nie znajduje się na stanowisku, musi znajdować 
się w pokrowcu (lub walizce), aŜ do uzyskania pozwolenia od sędziego 
stanowiskowego.  

6.2.2.5 Przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego strzelec musi upewnić 
się – a sędzia musi skontrolowa ć – Ŝe zamek jest otwarty i w komorze 
lub magazynku nie ma naboju lub pocisku. Jeśli strzelec chowa broń do 
pokrowca lub zabiera ją ze stanowiska strzeleckiego bez poddania się 
kontroli przez sędziego, moŜe zostać zdyskwalifikowany. 

6.2.2.6 Strzelanie na sucho i ćwiczenia w celowaniu są dozwolone, ale tylko za 
zezwoleniem sędziego i tylko na linii ognia lub w wyznaczonym miejscu. 
W czasie, gdy obsługa strzelnicy znajduje się przed linią ognia, manipu-
lowanie bronią jest zabronione. 

6.2.2.6.1 „Strzelanie na sucho” oznacza zwalnianie naciągniętego mechanizmu 
spustowego rozładowanej broni palnej lub zwalnianie mechanizmu spu-
stowego broni pneumatycznej lub gazowej, wyposaŜonej w urządzenie 
pozwalające obsługiwać spust bez wyzwalania środka miotającego 
(powietrza lub gazu). 
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6.2.2.7 Broń/magazynki mogą być załadowane tylko na linii ognia i tylko po 
wydaniu komendy (sygnału) ŁADUJ (LOAD)  lub START (START) . W 
kaŜdym innym przypadku broń/magazynki muszą być rozładowane. 

6.2.2.7.1 Jeśli strzelec oddaje strzał przed podaniem komendy (sygnału) ŁADUJ 
(LOAD) lub START (START) , albo po wydaniu komendy (sygnału) 
STOP (STOP) lub ROZŁADUJ (UNLOAD)  moŜe zostać zdyskwalifiko-
wany, jeśli naruszyło to zasady bezpieczeństwa. 

6.2.2.7.2 W czasie zawodów broń moŜe być odłoŜona tylko po usunięciu nabo-
jów i/lub magazynka, oraz po otwarciu zamka. Broń pneumatyczna lub 
gazowa musi zostać zabezpieczona przez otwarcie dźwigni napinającej 
i/lub komory nabojowej i pozostawienie ich w takim stanie. 

6.2.2.7.3 Natychmiast po wydaniu komendy (sygnału) STOP (STOP) strzelanie 
musi zostać przerwane. Po wydaniu komendy ROZŁADUJ (UNLOAD)  
wszyscy strzelcy muszą rozładować i zabezpieczyć broń/magazynki 
(aby rozładować broń pneumatyczną naleŜy poprosić o zgodę sędziego 
stanowiskowego). Strzelanie moŜe zostać wznowione tylko po wydaniu 
ponownej komendy (sygnału) START (START) . 

6.2.2.7.4 Komendy ŁADUJ (LOAD) , START (START) , STOP (STOP) i ROZŁA-
DUJ (UNLOAD) , oraz inne polecenia moŜe wydawać sędzia główny 
strzelań i właściwi sędziowie stanowiskowi. Sędziowie stanowiskowi 
muszą dopilnować wykonywania komend i bezpieczeństwa przy mani-
pulowaniu bronią. 

6.2.2.7.5 KaŜdy strzelec, który w trakcie eliminacji lub kwalifikacji dotyka broń lub 
magazynek z wyjątkiem rozładowywania po komendzie (sygnale) STOP 
(STOP) lub ROZŁADUJ (UNLOAD)  bez zezwolenia sędziego, moŜe 
zostać zdyskwalifikowany. 

6.2.2.8 Zawodnik jest odpowiedzialny za to by butla z powietrzem lub CO2 
miała waŜny atest bezpieczeństwa.  

6.2.3 Ochrona słuchu 

 W strefie strzelań, w widocznym miejscu muszą być wywieszone sto-
sowne ostrzeŜenia i przygotowane środki ochrony słuchu dla 
WSZYSTKICH osób tam się znajdujących. Wszyscy strzelcy i inne oso-
by znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii ognia powinny uŜy-
wać wkładek, nauszników lub innych urządzeń słuŜących ochronie słu-
chu. Dla wszystkich osób funkcyjnych strzelnicy, których obowiązki 
wymagają przebywania w sąsiedztwie linii ognia (pisarze, sędziowie, 
członkowie jury, itp.), muszą być przygotowane środki ochrony słuchu w 
postaci wkładek dousznych lub tłumików (nie wacików). Zabronione jest 
uŜywanie przez strzelców ochronników słuchu zawierających jakiekol-
wiek urządzenia odbiorcze. 

6.2.4 Ochrona wzroku  

 Podczas strzelania wszyscy strzelcy powinni uŜywać bezodpryskowe 
okulary strzeleckie lub inne podobne aparaty słuŜące ochronie wzroku. 
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6.2.5 Urządzenia wytwarzaj ące dźwięk 

 Mogą być uŜywane tylko urządzenia redukujące hałas. Podczas zawo-
dów i treningów zabronione jest uŜywane odbiorników radiowych, ma-
gnetofonów i wszelkich urządzeń wytwarzających dźwięki oraz urzą-
dzeń telekomunikacyjnych. 

6.3 CHARAKTERYSTYKA  STRZELNIC  I  TARCZ 

6.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące tarcz 

6.3.1.1 Próbki wszystkich tarcz papierowych (po 5 kaŜdego typu) i rzutków (20 
uŜywanych podczas kwalifikacji i 20 finałowych – z proszkiem), które 
będą uŜywane podczas zawodów/mistrzostw ISSF, muszą być dostar-
czone do Sekretariatu Generalnego ISSF w celu stwierdzenia ich zgod-
ności z wymaganiami ISSF przynajmniej na sześć (6) miesięcy przed 
rozpoczęciem tych zawodów/mistrzostw. 

6.3.1.2 Przed rozpoczęciem zawodów/mistrzostw ISSF jakość i wymiary  
wszystkich tarcz będą ponownie kontrolowane przez Delegatów Tech-
nicznych ISSF. Mogą być uŜyte tylko tarcze identyczne 
z zatwierdzonymi próbkami. 

6.3.1.3 Papier, z którego wykonano tarcze  musi być matowy i w takim kolo-
rze, aby czarny środek tarczy był wyraźnie widoczny w normalnych wa-
runkach oświetleniowych i z właściwej odległości. Papier i pierścienie 
oceniane tarczy powinny zachowywać dokładność wymiarów we 
wszystkich warunkach pogodowych i klimatycznych. Gatunek papieru 
musi gwarantować uzyskiwanie przestrzelin bez nadmiernych rozdarć 
i zniekształceń. 

6.3.1.4 Wymiary wszystkich pierścieni ocenianych są mierzone od zewnętrznej 
krawędzi ich linii (zewnętrznej średnicy). 

6.3.1.5 Podczas zawodów/mistrzostw ISSF dozwolone są tylko tarcze z jednym 
(1) czarnym środkiem,  z wyjątkiem strzelań do ruchomej tarczy. 

6.3.1.6 Tarcze są podzielone pierścieniami ocenianymi na pola oceniane.  

6.3.1.7 Elektroniczne systemy tarcz (EST) 

6.3.1.7.1 Tylko elektroniczne systemy tarcz zatwierdzone przez ISSF mogą być 
uŜywane. 
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6.3.2 Tarcze papierowe u Ŝywane podczas zawodów 

6.3.2.1 Tarcza do strzelań konkurencji karabin 300m: 

 

Pole  
oceniane Średnica Tolerancja Pole  

oceniane Średnica Tolerancja 

10 100 mm ± 0,5 mm 5 600 mm ± 3,0 mm 
9 200 mm ± 1,0 mm 4 700 mm ± 3,0 mm 
8 300 mm ± 1,0 mm 3 800 mm ± 3,0 mm 
7 400 mm ± 3,0 mm 2 900 mm ± 3,0 mm 
6 500 mm ± 3,0 mm 1 1000 mm ± 3,0 mm 

 

− wewnętrzna dziesiątka: 50 mm (± 0,5 mm), 

− czarne koło, od 5 do 10: 600 mm (± 3,0 mm), 

− grubość linii pierścienia: 0,5 do 1,0 mm, 

− minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 1300 x 1300 mm 
(lub minimum 1020 x 1020 mm, pod warunkiem, Ŝe tło ma ten 
sam kolor co tarcza), 

− cyfry oznaczające wartości pierścieni 1 do 9 umieszczone są w 
polach ocenianych, wzdłuŜ przekątnych przecinających się pod 
kątem prostym, 

− pole 10-tki nie jest oznaczone cyfrą. 

 

 
 

Tarcza do strzelań konkurencji karabin 300m 
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6.3.2.2 Tarcza do strzela ń konkurencji karabin 50m 

 
Pole  

oceniane Średnica Tolerancja Pole  
oceniane Średnica Tolerancja 

10 10,4 mm ± 0,1 mm 5 90,4 mm ± 0,5 mm 
9 26,4 mm ± 0,1 mm 4 106,4 mm ± 0,5 mm 
8 42,4 mm ± 0,2 mm 3 122,4 mm ± 0,5 mm 
7 58,4 mm ± 0,5 mm 2 138,4 mm ± 0,5 mm 
6 74,4 mm ± 0,5 mm 1 154,4 mm ± 0,5 mm 

 
− wewnętrzna dziesiątka: 5 mm (± 0,1 mm), 

− czarne koło, pierścienie od 3 do 10: 112,4 mm (± 0,5 mm), 

− grubość linii pierścienia: 0,2 do 0,3 mm, 

− minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 250 x 250 mm, 

− cyfry oznaczające wartości pierścieni 1 do 8 umieszczone są w 
polach ocenianych pionowo i poziomo wzdłuŜ linii prostopadłych 
do siebie, 

− pola 10-tki i 9-tki nie są oznaczone cyfrą. 

− wkładki tarczowe (200mm X 200mm) mogą być uŜywane. 

 

 
 

Tarcza do strzelań konkurencji karabin 50m 
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6.3.2.3 Tarcza do strzela ń konkurencji karabin pneumatyczny 10m 

 
Pole  

oceniane Średnica Tolerancja Pole  
oceniane Średnica Tolerancja 

10 0,5 mm 5 25,5 mm 
9 5,5 mm 4 30,5 mm 
8 10,5 mm 3 35,5 mm 
7 15,5 mm 2 40,5 mm 
6 20,5 mm 

± 0,1 mm 

1 45,5 mm 

± 0,1 mm 

 
− wewnętrzna dziesiątka: gdy pole 10-tki (kropka) zostało zupełnie 

przestrzelone, co stwierdza się przy uŜyciu  ZEWNĘTRZNEGO 
kalibromierza stosowanego dla strzelań z pistoletu pneumatycz-
nego, 

− czarne koło, pierścienie od 4 do 9: 30,5 mm (± 0,1 mm), 

− pole 10-tki jest oznaczone białą kropką: 0,5 mm (± 0,1 mm), 

− grubość linii pierścienia: 0,1 do 0,2 mm, 

− minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 80 x 80 mm, 

− cyfry oznaczające wartości pierścieni 1 do 8 umieszczone są w po-
lach ocenianych pionowo i poziomo wzdłuŜ linii prostopadłych do sie-
bie, pole 9-tki nie jest oznaczone cyfrą, pole 10-tki jest oznaczone bia-
łą kropką, 

− w celu poprawienia widoczności tarczy powinna być przygotowana 
podkładka o wymiarach 170 x 170 mm, w kolorze podobnym do kolo-
ru tarczy. 

 
 

Tarcza do strzelań konkurencji karabin pneumatyczny 10m 
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6.3.2.4 Tarcza do strzela ń szybkich z pistoletu 25m 

 (Dla konkurencji: pistolet szybkostrzelny oraz części strzelań szybkich 
z pistoletu centralnego zapłonu i pistoletu sportowego) 

 

Pole  
oceniane Średnica Tolerancja Pole  

oceniane Średnica Tolerancja 

10 100 mm ± 0,4 mm 7 340 mm ± 1,0 mm 
9 180 mm ± 0,6 mm 6 420 mm ± 2,0 mm 
8 260 mm ± 1,0 mm 5 500 mm ± 2,0 mm 

 
− wewnętrzna dziesiątka: 50 mm (± 0,2 mm), 

− czarne koło, pierścienie od 5 do 10: 500 mm (± 2,0 mm), 

− grubość linii pierścienia: 0,5 do 1,0 mm, 

− minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 550 (szer.) x 520 do 
550 (wys.) mm 

− cyfry oznaczające wartości pierścieni 5 do 9 umieszczone są w 
polach ocenianych, tylko wzdłuŜ linii pionowej, 

− pole 10-tki nie jest oznaczone cyfrą, 

− cyfry muszą mieć ok. 5 mm wysokości i 0,5 mm grubość linii, 

− cyfrowe oznaczenia wartości pól w kierunku poziomym są 
zastąpione przez białe linie pomocne w celowaniu umieszczone 
na prawo i lewo od środka tarczy; kaŜda z nich ma długość 125 
mm i szerokość 5 mm. 

 

 
 

Tarcza do strzelań szybkich z pistoletu 25m 
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6.3.2.5 Tarcza do strzela ń dokładnych z pistoletu 25m i pistoletu 50m 

 (Dla konkurencji: pistolet dowolny – 50 m, pistolet standardowy – 25 m 
oraz części strzelań dokładnych na 25 m z pistoletu centralnego zapło-
nu i pistoletu sportowego) 

 

Pole  
oceniane Średnica Tolerancja Pole  

oceniane Średnica Tolerancja 

10 50 mm ± 0,2 mm 5 300 mm ± 1,0 mm 
9 100 mm ± 0,4 mm 4 350 mm ± 1,0 mm 
8 150 mm ± 0,5 mm 3 400 mm ± 2,0 mm 
7 200 mm ± 1,0 mm 2 450 mm ± 2,0 mm 
6 250 mm ± 1,0 mm 1 500 mm ± 2,0 mm 

 

− wewnętrzna dziesiątka: 25 mm (± 0,2 mm), 

− czarne koło, pierścienie od 7 do 10: 200 mm (± 1,0 mm), 

− grubość linii pierścienia: 0,2 do 0,5 mm, 

− minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 550 (szer.) x 520 do 
550 (wys.) mm 

− cyfry oznaczające wartości pierścieni 1 do 9 umieszczone są w 
polach ocenianych pionowo i poziomo wzdłuŜ linii prostopadłych 
do siebie, 

− pole 10-tki nie jest oznaczone cyfrą, 

− cyfry muszą mieć ok. 10 mm wysokości, 1 mm grubość linii i być 
łatwo czytelne przez lunetę obserwacyjną z właściwej odległości. 

 

 
 

Tarcza do strzelań dokładnych z pistoletu 25m i pistoletu 50m 
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6.3.2.6 Tarcza do strzela ń konkurencji pistolet pneumatyczny 10m 

 
Pole  

oceniane Średnica Tolerancja Pole  
oceniane Średnica Tolerancja 

10 11,5 mm ± 0,1 mm 5 91,5 mm ± 0,5 mm 
9 27,5 mm ± 0,1 mm 4 107,5 mm ± 0,5 mm 
8 43,5 mm ± 0,2 mm 3 123,5 mm ± 0,5 mm 
7 59,5 mm ± 0,5 mm 2 139,5 mm ± 0,5 mm 
6 75,5 mm ± 0,5 mm 1 155,5 mm ± 0,5 mm 

 

− wewnętrzna dziesiątka: 5,0 mm (± 0,1 mm), 

− czarne koło, pierścienie od 7 do 10: 59,5 mm (± 0,5 mm), 

− grubość linii pierścienia: 0,1 do 0,2 mm, 

− minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 170 x 170 mm, 

− cyfry oznaczające wartości pierścieni 1 do 8 umieszczone są w 
polach ocenianych pionowo i poziomo wzdłuŜ linii prostopadłych 
do siebie, 

− pola 9-tki i 10-tki nie są oznaczone cyfrą, 

− cyfry nie mogą być większe niŜ 2 mm wysokości. 

 

 
 

Tarcza do strzelań konkurencji pistolet pneumatyczny 10m 
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6.3.2.7 Ruchoma tarcza 

6.3.2.7.1 Ruchoma tarcza do strzelań na 50m przedstawia sylwetkę biegnącego 
dzika z pierścieniami ocenianymi na łopatce zwierzęcia. Tarcze muszą 
być wydrukowane tylko w jednym kolorze i muszą przedstawiać dzika 
biegnącego w lewo i w prawo. Sylwetka zwierzęcia musi być umiesz-
czona na prostokątnym arkuszu. Niedozwolone jest przycinanie arku-
sza do obrysu sylwetki zwierzęcia (patrz rysunek A). 

 Ruchoma tarcza do strzela ń na 50m:  
 

Pole  
oceniane Średnica Tolerancja Pole  

oceniane Średnica Tolerancja 

10 60 mm ± 0,2 mm 5 230 mm ± 1,0 mm 
9 94 mm ± 0,4 mm 4 264 mm ± 1,0 mm 
8 128 mm ± 0,6 mm 3 298 mm ± 1,0 mm 
7 162 mm ± 0,8 mm 2 332 mm ± 1,0 mm 
6 196 mm ± 1,0 mm 1 366 mm ± 1,0 mm 

 
− wewnętrzna dziesiątka: 30 mm (± 0,2 mm), 

− grubość linii pierścienia: 0,5 mm  do  1 mm, 

− środek pola 10-tki musi znajdować się w odległości 500 mm od 
czubka nosa dzika, mierzonej poziomo,  

− cyfry oznaczające wartości pierścieni 1 do 9 umieszczone są w 
polach ocenianych, wzdłuŜ przekątnych przecinających się pod 
kątem prostym, 

− mogą być uŜywane wymienne środki (C) lub połówki tarcz (B). 
Wymienne środki lub połówki tarcz muszą być poprawnie przy-
twierdzane do całych tarcz. 

 
 

 Ruchoma tarcza  50m 
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6.3.2.7.2 Ruchoma tarcza do strzela ń na 10m 

 Ruchoma tarcza do strzelań na 10m to pojedynczy arkusz z dwoma, 
leŜącymi na przeciwległych stronach, strefami ocenianymi, z których 
kaŜda podzielona jest pierścieniami na 10 pól ocenianych, oraz punk-
tem celowania połoŜonym w środku między nimi. 

 

Pole  
oceniane Średnica Tolerancja Pole  

oceniane Średnica Tolerancja 

10 5,5 mm ± 0,1 mm 5 30,5 mm ± 0,1 mm 
9 10,5 mm ± 0,1 mm 4 35,5 mm ± 0,1 mm 
8 15,5 mm ± 0,1 mm 3 40,5 mm ± 0,1 mm 
7 20,5 mm ± 0,1 mm 2 45,5 mm ± 0,1 mm 
6 25,5 mm ± 0,1 mm 1 50,5 mm ± 0,1 mm 

 
− wewnętrzna dziesiątka (biała kropka): 0,5 mm (± 0,1 mm), kali-

browana w ten sam sposób jak pierścienie od 3 do 10, 

− czarne koło, pierścienie od 5 do 10: 30,5 mm (± 0,1 mm), 

− grubość linii pierścienia: 0,1 do 0,2 mm, 

− rozmiary arkusza tarczy: zalecne 260 x 150 mm (min. 260 x 140 
mm), 

− Środek pola 10-tki musi znajdować się w odległości 70mm (± 0,2 
mm) od środka punktu celowania, mierząc wzdłuŜ linii poziomej. 

− Cyfry oznaczające wartości pierścieni 1 do 9 muszą być czytelnie 
wydrukowane w odpowiednich polach, wzdłuŜ ukośnych linii prze-
cinających się pod kątem prostym 

− Czarny punkt celowania ma zewnętrzną średnicę 15,5 mm i musi 
być zawierać białe pierścienie o średnicy 10-tki (5,5 mm) i 9-tki 
(10,5 mm), oraz centralnie połoŜoną białą kropkę (0,5 mm). 

 
6.3.2.7.2.1 Papierowa tarcza konkurencji Ruchoma Tarcza 10m. 
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6.3.2.7.2.2 Elektroniczna tarcza dla konkurencji Ruchoma Tarcza 10m 

  
Koło o średnicy 30,5 mm jest otworem. 

 
6.3.2.8 Kalibromierze do oceny tarcz papierowych 

 Do oceny przestrzelin wątpliwych muszą być uŜywane kalibromierze 
trzpieniowe o następujących wymiarach: 

6.3.2.8.1 Pistolet centralnego zapłonu 25m: 

Średnica krawędzi pomiarowej 9,65 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 mm) 
Grubość krawędzi  ok. 0,50 mm 
Średnica trzpienia zgodnie z ocenianym kalibrem 
Długość trzpienia 10 - 15 mm 
Zakres uŜycia konkurencja Pistolet centralnego 

zapłonu 

6.3.2.8.2 Karabin du Ŝego kalibru 300m: 

Średnica krawędzi pomiarowej 8,00 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 mm) 
Grubość krawędzi  ok. 0,50 mm 
Średnica trzpienia zgodnie z ocenianym kalibrem 
Długość trzpienia 10 - 15 mm 
Zakres uŜycia strzelania karabinowe na 300 m 

6.3.2.8.3 Karabiny i pistolety małokalibrowe, kal. 5,6 mm (.22 cala): 

Średnica krawędzi pomiarowej 5,60 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 mm) 

Grubość krawędzi  ok. 0,50 mm 

Średnica trzpienia 5,00 mm (+0,05 mm) 

Długość trzpienia 10 - 15 mm 

Zakres uŜycia wszystkie konkurencje, w których 
uŜywa się amunicji o kal. 5,6 mm 
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6.3.2.8.4 Kalibromierz WEWN ĘTRZNY, kal. 4.5.mm (.177 cala): 

Średnica krawędzi 
pomiarowej 

4,50 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 mm) 

Grubość krawędzi  ok. 0,50 mm 

Średnica trzpienia 4,48 mm (średnica krawędzi pomiarowej po-
mniejszona o 0,02 mm) 

Długość trzpienia 10 - 15 mm 

Zakres uŜycia ocena dziesiątek wewnętrznych w strzelaniach 
pistoletowych i karabinowych na 10 m; ocena 
przestrzelin stycznych do 1 i 2 pierścienia oce-
nianego w konkurencjach: Karabin pneumatyczny 
i Ruchoma tarcza (10 m); ocena przestrzelin 
stycznych do 1 pierścienia ocenianego 
w konkurencji Pistolet pneumatyczny 

  
6.3.2.8.4.1 Sposób u Ŝycia zwykłego pistoletowego kalibromierza 

ZEWNĘTRZNEGO do oceny wewn ętrznych dziesi ątek w 
strzelaniach z karabinu pneumatycznego: 

Jeśli krawędź pistoletowego kali-
bromierza zewnętrznego nie wy-
kracza poza pierścień pola 7-ki 
tarczy karabinowej  to wartość 
strzału jest wewnętrzną dziesiąt-
ką. 
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6.3.2.8.4.2 Sposób u Ŝycia ZEWNĘTRZNEGO kalibromierza przeznaczonego 
do oceny dziesi ątek wewn ętrznych w strzelaninach z pistoletu 
pneumatycznego: 

Średnica krawędzi pomiarowej 18,0 mm (+0,00/-0,05 mm) 

Grubość krawędzi ok. 0,50 mm 

Średnica trzpienia 4,60 mm (+0,05 mm) 

Długość trzpienia 10 - 15 mm 

Zakres uŜycia ocena wewnętrznych dziesiątek w 
konkurencji Pistolet pneumatyczny 

  

 

Jeśli krawędź pistoletowego 
kalibromierza zewnętrzne-
go do oceny dziesiątek 
wewnętrzntch nie wykracza 
poza pierścień pola 9-ki 
tarczy pistoletowej  to war-
tość strzału jest we-
wnętrzną dziesiątką. 

 
 
6.3.2.8.5 Kalibromierz ZEWN ĘTRZNY, kal. 4,5 mm (.177 cala), dla strzela ń 

z karabinu pneumatycznego i do ruchomej tarczy na 1 0m: 

Średnica krawędzi pomiarowej 5,50 mm (+ 0,00 mm / - 0,05 mm) 

Grubość krawędzi  ok. 0,50 mm 

Średnica trzpienia 4,60 mm (+ 0,05 mm) 

Długość trzpienia 10 - 15 mm 

Zakres uŜycia ocena przestrzelin w granicach pier-
ścieni ocenianych od 3 do 10 w konku-
rencjach: Karabin pneumatyczny (10 m) 
i Ruchoma tarcza (10 m) 
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6.3.2.8.5.1 Sposób uŜycia kalibromierza zewnętrznego  dla strzelań z karabinu 
pneumatycznego 

  

  
 

 Na ilustracji „A” przedstawiono przestrzelinę wątpliwą. Zewnętrzna 
krawędź pomiarowa kalibromierza jest styczna z pierścieniem ocenia-
nym pola o wartości 7. Przestrzelinie nadaje się wartość 9. 

 Na ilustracji „B” przedstawiono przestrzelinę wątpliwą. Zewnętrzna 
krawędź pomiarowa kalibromierza przecina pierścień oceniany 7 
i nakłada się na pole o wartości 6. Przestrzelinie nadaje się wartość 8. 

6.3.2.8.6 kalibromierz ZEWN ĘTRZNY, kal. 4.5 mm (.177 cala), dla strzela ń 
z pistoletu pneumatycznego na 10m: 

Średnica krawędzi pomiarowej 11,50 mm (+ 0,00 mm / - 0,05 mm) 

Grubość krawędzi  ok. 0,50 mm 

Średnica trzpienia 4,60 mm (+ 0,05 mm) 

Długość trzpienia 10 – 15 mm 

Zakres uŜycia 
ocena przestrzelin w granicach 
pierścieni ocenianych od 2 do 10 w 
konkurencji Pistolet pneumatyczny. 
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6.3.2.8.6.1 Kalibromierz zewnętrzny  dla strzelań z pistoletu pneumatycznego 

  
 
 Na ilustracji „A” przedstawiono przestrzelinę wątpliwą z włoŜonym do 

niej kalibromierzem zewnętrznym. Zewnętrzna krawędź pomiarowa ka-
libromierza jest styczna do pierścienia ocenianego pola o wartości 9. 
Przestrzelinie nadaje się wartość 10. 

 Na ilustracji „B” przedstawiono przestrzelinę wątpliwą z włoŜonym do 
niej kalibromierzem zewnętrznym. Zewnętrzna krawędź pomiarowa ka-
libromierza przecina pierścień oceniany 9 i nakłada się na pole 
o wartości 8. Przestrzelinie nadaje się wartość 9. 

6.3.2.8.7 Kalibromierz do oceny strzałów sko śnych 

 Kalibromierz do oceny strzałów skośnych jest to płaska, przezroczysta, 
plastikowa płytka, na powierzchni której wygrawerowane są dwie rów-
noległe linie. 

6.3.2.8.7.1 Dla konkurencji Pistolet centralnego zapłonu (kal. 9,65 mm) wewnętrz-
ne krawędzie linii są odległe od siebie o 11,00 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 
mm). 

6.3.2.8.7.2 Dla strzelań z broni małokalibrowej (kal. 5,6 mm) wewnętrzne krawę-
dzie linii są odległe od siebie o 7,00 mm (+ 0,05 mm / - 0,00 mm). (Za-
kres uŜycia: strzelania pistoletowe z broni o kalibrze 5,6 mm na 25 m). 

6.3.2.8.8 Wszystkie kalibromierze i przyrządy uŜywane podczas zawo-
dów/mistrzostw ISSF muszą być skontrolowane i zatwierdzone przed 
zawodami przez Delegata Technicznego ISSF. 
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6.3.2.9 Rzutki (do strzela ń śrutowych) 

Średnica 110 mm (± 1 mm) 

Wysokość 25 do 26 mm 

Masa 105 g (± 5 g) 

 
 Rzutki mogą być jednolicie czarne, białe, Ŝółte lub pomarańczowe, albo 

cała kopułka rzutka moŜe być biała, Ŝółta lub pomarańczowa, albo pier-
ścień wokół kopułki moŜe być biały, Ŝółty lub pomarańczowy. 

 

 Kolor rzutków musi być podany we wszystkich programach zawo-
dów/mistrzostw ISSF. Kolor rzutków musi być dobrze widoczny na tle 
terenu strzelnicy w normalnych warunkach oświetleniowych. Rzutki 
uŜywane podczas treningu muszą mieć ten sam kolor. 

 
6.3.2.9.1 Ogólna charakterystyka rzutków 

  
 
 

A – masa 105 g (± 5g) 

B – średnica podstawy 110 mm (± 1 mm) 

C – średnica pierścienia wiodącego 95-98 mm 

D – wysokość całkowita 25-26mm 

E – wysokość podstawy 11 mm (± 1 mm) 

F – wysokość pierścienia wiodącego 7 mm (± 1 mm) 

G – wysokość kopułki * 8 mm (± 1 mm) 

H – wysokość podstawy wraz z pierścieniem  
wiodącym 

18 mm (± 1 mm) 
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 „G” – obecny kształt kopułki rzutka został opracowany tak, aby zapew-
nić najlepsze właściwości aerodynamiczne i stabilność podczas lotu. 

 „Łamliwość” – rzutki muszą wytrzymać siłę wyrzucenia ich z wyrzutni na 
odległość 80 m i być podatne na rozbicie normalnymi nabojami 
uŜywanymi w strzelaniach konkurencji Skeet i Trap (wg ISSF), przy 
zgodnej z przepisami odległości strzału. 

6.3.2.9.2 Rzutki typu „Flash”  

6.3.2.9.3 W strzelaniach finałowych oraz baraŜowych koniecznych po finałach 
muszą być uŜywane specjalne rzutki (typu „Flash”), zawierające czer-
wony proszek nietoksycznej substancji. 

6.3.2.9.4 W trakcie strzelań kwalifikacyjnych oraz baraŜach przed finałami mogą 
być uŜywane specjalne rzutki (typu „Flash”), zawierające zielony pro-
szek nietoksycznej substancji. 

6.3.2.9.5 KaŜdorazowo, gdy uŜywane są rzutki typu “Flash”, wszystkie przepisy 
dla tych rzutków muszą być stosowane. 

6.3.3 Papierowe tarcze próbne 

 Tarcze próbne muszą być wyraźnie oznaczone czarnym ukośnym 
paskiem w górnym prawym rogu tarczy (z wyjątkiem tarcz dla konku-
rencji Pistolet szybkostrzelny). Pasek ten musi być wyraźnie widoczny 
gołym okiem, z odpowiedniej odległości i w normalnych warunkach 
świetlnych (z wyjątkiem konkurencji Pistolet Szybkostrzelny 25m oraz 
Ruchoma Tarcza 50m). 

6.3.4 Tarcze bli źniacze, tylne kartony, arkusze kontrolne 

6.3.4.1 Tarcze bliźniacze dla strzelnic 50m i 300m 

 Dla zlokalizowania strzałów do obcej tarczy powinny być stosowane (o 
ile to moŜliwe) tarcze bliźniacze, umieszczone od 0,5 m do 1 m za tar-
czami właściwymi. Dokładna odległość pomiędzy tarczą właściwą i tar-
czą bliźniaczą powinna być zmierzona i zanotowana. W miarę moŜliwo-
ści naleŜy zachować taką samą odległość dla wszystkich tarcz. 

6.3.4.2 Tarcze bli źniacze dla strzelnic 25m 

6.3.4.2.1 Podczas rozgrywania zawodów/mistrzostw ISSF, dla wszystkich strze-
lań na 25m do identyfikacji strzałów chybionych muszą być stosowane 
tarcze bliźniacze. 

6.3.4.2.2 Tarcze bliźniacze muszą pokrywać co najmniej całą szerokość urzą-
dzenia tarczowego na 25m (5 tarcz). Muszą znajdować się w jednako-
wej odległości jednego (1) metra za tarczami ocenianymi. Muszą sta-
nowić jedną całość lub być zawieszone na połączonych ze sobą ra-
mach, bez Ŝadnych odstępów między nimi, aby rejestrować wszelkie 
strzały oddane między tarcze oceniane. 

6.3.4.2.3 Tarcze bliźniacze muszą być wykonane z papieru nieodbijającego 
światła, o kolorze neutralnym, zbliŜonym do koloru tarcz. 

 



Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajów strzelań - 23 -

6.3.4.2.4 W strzelaniach na 25m nowe tarcze bliźniacze muszą być przygotowa-
ne dla kaŜdego strzelca. Dla strzelań szybkich konkurencji: pistolet 
sportowy, pistolet centralnego zapłonu oraz dla konkurencji: pistolet 
standardowy muszą one być zaklejane lub zmieniane po kaŜdej serii 5-
strzałowej. 

6.3.4.3 Arkusze kontrolne - tarcze elektroniczne, s trzelania na 25m 

  
6.3.4.3.1 Za punktem celowania (czarnym kołem) musi być przymocowany ar-

kusz kontrolny, który moŜna będzie wymieniać po kaŜdej serii 5-
strzałowej w strzelaniach szybkich lub po serii próbnej i kaŜdej 5-
strzałowej w strzelaniach dokładnych. W konkurencji pistolet szybko-
strzelny arkusz kontrolny musi być zaklejany lub wymieniany po serii 
próbnej i kaŜdej zmianie strzelań. 

Konkurencja 
Zaklejanie lub 

wymiana po serii 
próbnej 

Zaklejanie lub 
wymiana po 
kaŜdej serii 
5-strzałowej 

Wymiana dla 
kaŜdego strzel-
ca dla kaŜdej 

zmiany 

25m - pistolet 
szybkostrzelny 

  x 

25m - pistolet 
Sportowy 

X x x 

25m - pistolet 
centralnego 
zapłonu 

X x x 

25m - pistolet 
standardowy 

X x x 
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6.3.4.3.2 Jeśli jaka ś przestrzelina jest ulokowana poza arkuszem kontrol -
nym , przed jego zdjęciem musi być dokonane geometryczne ustalenie 
połoŜenia przestrzelin w kartonie tylnym i arkuszu kontrolnym. 

6.3.4.4 Kartony tylne - tarcze elektroniczne, strze lania na 10/50/300m 

 Tylna strona tarczy elektronicznej musi być osłonięta kartonem, który 
musi być wymieniany i zachowany dla kaŜdej zmiany zawodników przy 
czym w konkurencji Karabin dowolny 3 postawy męŜczyzn 50m i 300m 
po kaŜdej postawie, chyba Ŝe uŜywane są arkusze kontrolne (z wyjąt-
kiem strzelań na 10m, gdzie uŜywa się czarnej taśmy papierowej). 

6.3.5 Charakterystyka strzelnic 

6.3.5.1 Przepisy ogólne dla wszystkich rodzajów str zelań 

6.3.5.1.1 Delegaci Techniczni ISSF, zgodnie z przepisami Ogólnych Regulami-
nów ISSF i we współpracy z kierownikiem strzelań oraz osobami funk-
cyjnymi powołanymi przez Komitet Organizacyjny dla poszczególnych 
rodzajów strzelań, muszą skontrolować strzelnice i ich wyposaŜenie 
podczas kaŜdych zawodów/mistrzostw ISSF. Mogą oni wyrazić zgodę 
na niewielkie odstępstwa od przepisów ISSF, jeśli nie są sprzeczne 
z intencjami i duchem przepisów ISSF, z wyjątkiem odchyleń w odle-
głościach strzelań i charakterystykach tarcz. Uczestniczące w zawo-
dach kraje lub związki muszą zostać powiadomione o wszystkich przy-
jętych odstępstwach przed upływem ostatecznego terminu zgłoszeń do 
udziału w zawodach. 

6.3.5.1.2 Nowe strzelnice odkryte powinny być budowane w taki sposób, aby 
słońce znajdowało się za plecami strzelca moŜliwie jak najdłuŜej w cią-
gu dnia zawodów. Musi być zwrócona uwaga aby nie było cieni na tar-
czach. 

6.3.6 Wspólne cechy strzelnic dla strzela ń karabinowych i pistoletowych 
(10/25/50/300m) 

6.3.6.1 Strzelnice muszą mieć wyznaczone linie tarcz i linie ognia. Linia ognia 
musi być równoległa do linii tarcz. 

6.3.6.2 Jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa strzelnica moŜe 
być otoczona murem. MoŜe być takŜe przewidziane zabezpieczenie w 
postaci systemu poprzecznych przegród między linią ognia i linią tarcz, 
zapobiegające przypadkowym strzałom poza jej obszar. 

6.3.6.3 Przestrzeń wykorzystywana przez zawodników na stanowiskach kara-
binowych i pistoletowych musi być chroniona przed deszczem, słońcem 
i wiatrem. Musi ona być taka, aby Ŝadne stanowisko strzeleckie lub 
część strzelnicy nie była z tego powodu uprzywilejowana.  

6.3.6.3.1 Strzelnica do strzelań na 300m powinna być odkryta na dystansie co 
najmniej 290 m. 

6.3.6.3.2 Strzelnica do strzelań na 50m powinna być odkryta na dystansie co 
najmniej 45 m. 

6.3.6.3.3 Strzelnica do strzelań na 25m powinna być odkryta na dystansie co 
najmniej 12,5 m. 
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6.3.6.3.3.1 Strzelnice do strzelań na 25/50m powinny być – gdy jest to moŜliwe – 
odkryte, lecz wyjątkowo mogą być kryte lub zadaszone, jeśli wymagają 
tego względy prawne lub klimatyczne. 

6.3.6.3.4 Strzelnice do strzelań na 10m, muszą być kryte. 

6.3.6.3.5 Zabronione jest nanoszenie jakichkolwiek substancji na podłodze sta-
nowiska. Zabronione jest wycieranie stanowiska bez pozwolenia. 

6.3.6.4 Strefa zawodów 

6.3.6.4.1 Palenie tytoniu  jest zabronione na strzelnicy i widowni. 

6.3.6.5 Za stanowiskami strzeleckimi musi być przestrzeń wystarczająca dla 
wykonywania swoich obowiązków przez sędziów i członków jury. 

6.3.6.5.1 Musi być przewidziane miejsce dla widzów . Musi być ono oddzielone 
od strefy przeznaczonej dla strzelców i osób funkcyjnych odpowiednią 
barierką, usytuowaną w odległości co najmniej 5 m za linią ognia. 

6.3.6.6 UŜywanie na strzelnicy telefonów przenośnych, radiostacji lub podob-
nych urządzeń przez zawodników, trenerów i osoby funkcyjne zespołów 
jest zabronione. Wszystkie telefony przenośne muszą być WYŁĄCZO-
NE. 

6.3.6.6.1 Stosowna informacja dla widzów musi być wyświetlona, sygnalizując, 
Ŝe telefony komórkowe muszą być WYŁĄCZONE, zaś lamp błysko-
wych  nie wolno uŜywać aŜ do zakończenia wszystkich strzelań. 

6.3.6.7 KaŜda strzelnica musi być wyposaŜona w duŜe zegary umieszczone na 
kaŜdym końcu pawilonu, które muszą być wyraźnie widoczne dla strzel-
ców i osób funkcyjnych. Zegary muszą być zsynchronizowane tak, aby 
pokazywać ten sam czas.  

6.3.6.8 Ramy lub mechanizmy tarcz muszą być oznaczone numerami (zaczy-
nając od lewej) odpowiadającymi numerom ich stanowisk strzeleckich. 
Cyfry muszą być tak duŜe, aby były łatwo widoczne z przepisowej odle-
głości, w normalnych warunkach strzelań, dla normalnego wzroku. Nu-
mery powinny mieć na przemian róŜne kolory (dla 300m obowiązkowo) 
i być wyraźnie widoczne podczas zawodów, niezaleŜnie od tego czy 
tarcze są wystawione, czy nie. Dla tarcz 25m, kaŜda grupa pięciu (5) 
tarcz musi być ponumerowana zaczynając od lewej strony.  

6.3.6.9 Tarcze muszą być zamocowane w taki sposób, aby nie poruszały się 
dostrzegalnie nawet przy silnym wietrze. 

6.3.6.10 MoŜe być uŜyty kaŜdy system tarczowy pod warunkiem, Ŝe gwarantuje 
niezbędny stopień bezpieczeństwa, precyzyjną kontrolę czasu działa-
nia, oraz skuteczną, dokładną i szybką ocenę trafień i zmianę tarcz. 

6.3.6.11 Jeśli wykorzystuje się pisarzy, ich stoliki i krzesła muszą być usytuowa-
ne za kaŜdym stanowiskiem strzeleckim tak, aby nie przeszkadzały za-
wodnikom. 

6.3.6.12 Musi być zapewniony system łączności pomiędzy sędziami znajdują-
cymi się na linii ognia i obsługą tarcz w schronach. 
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6.3.6.13 Jeśli w schronach pojedyncze osoby pokazują wyniki na kaŜdej tarczy, 
to po-między pisarzem a osobą pokazującą powinien istnieć system sy-
gnalizacyjny. 

6.3.7 Chor ągiewki na strzelnicach karabinowych 50/300m oraz  p istole-
towych do strzela ń na 50m 

6.3.7.1 Stosowanie prywatnych wskaźników wiatru jest zabronione. 

6.3.7.1.1 Chorągiewki dla konkurencji Ruchoma Tarcza 50m są zabronione. 

6.3.7.2 Prostokątne chorągiewki, pokazujące ruch powietrza na strzelnicy, 
powinny być wykonane z bawełny lub materiału poliestrowego o gęsto-
ści ok. 150 g/m2. Muszą one być umieszczone jak najbliŜej toru lotu po-
cisków, ale w taki sposób, aby z nimi nie kolidowały i nie przesłaniały 
zawodnikowi widoku tarczy. Kolor chorągiewek musi być kontrastowy w 
stosunku do tła. Chorągiewki dwukolorowe lub w paski są dopuszczalne 
i zalecane. 

6.3.7.2.1 

 
 
6.3.7.3 Na strzelnicach do strzelań karabinowych i pistoletowych na 50m cho-

rągiewki umieszcza się w odpowiednich odległościach od linii ognia, 
wzdłuŜ pozornych linii oddzielających kaŜde stanowisko strzeleckie i 
odpowiadającą mu tarczę od sąsiednich. Przy kaŜdej przegrodzie bez-
pieczeństwa lub przesłonie przeciwwietrznej chorągiewki muszą być 
umieszczone od strony strzelca. 

6.3.7.3.1 Jeśli strzelnica do strzelań na 50m jest uŜywana takŜe jako strzelnica 
do strzelań na 10m chorągiewki na linii 10m muszą być w takiej odle-
głości na zewnątrz od ścian, aby wskazywały siłę wiatru. 

6.3.7.4 Na strzelnicach do strzelań na 300m chorągiewki umieszcza się w 
odpowiednich odległościach od linii ognia, wzdłuŜ pozornych linii od-
dzielających kaŜde co czwarte (4) stanowisko strzeleckie i odpowiada-
jącą mu tarczę od następnego. Przy kaŜdej przegrodzie bezpieczeń-
stwa lub przesłonie przeciwwietrznej chorągiewki muszą być umiesz-
czone od strony strzelca. 

6.3.7.5 Zawodnicy muszą sprawdzić czy chorągiewki nie zasłaniają i czy nie 
będą zasłaniać tarczę. Sprawdzenie musi się odbyć przed czasem 
przygotowawczym. 

6.3.8 Odległo ści strzela ń 

6.3.8.1 Odległości strzelań muszą być mierzone od linii ognia do płaszczyzny 
czołowej tarcz. Jeśli zmiany tarcz dokonuje się w schronach, odległość 
musi być mierzona do płaszczyzny czołowej tarczy, która zawsze musi 
być tarczą ocenianą. 
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6.3.8.2 Odległości strzelań muszą być odmierzone jak najdokładniej, mogą 
jednak zmieniać się w następujących dopuszczalnych zakresach: 

Strzelnica do strzelań na 300 m ± 1.00 m 

Strzelnica do strzelań na 50 m ± 0,20 m 

Strzelnica do strzelań na 25 m ± 0,10 m 

Strzelnica do strzelań na 10 m ± 0,05 m 

Strzelnica do strzelań na 50 m (ruchoma tarcza) ± 0,20 m 

Strzelnica do strzelań na 10 m (ruchoma tarcza) ± 0,05 m 

6.3.8.3 Na wielofunkcyjnej strzelnicy do strzelań karabinowych, pistoletowych i 
do ruchomej tarczy – na 50m, dopuszczalna odchyłka dla ruchomej tar-
czy moŜe wzrosnąć do +2,50 m. Tor przebiegu musi być odpowiednio 
dostosowany. 

6.3.8.4 Linia ognia musi być wyraźnie oznaczona. Odległość strzelania musi 
być mierzona od linii tarcz do brzegu linii ognia od strony zawodnika. 
Stosowanie blatu stanowiska jako linii ognia nie jest dozwolone.  Noga 
zawodnika lub, w przypadku pozycji leŜącej, łokieć zawodnika nie po-
winny być umiejscowione na lub za linią ognia w kierunku tarcz. 

6.3.9 Wysoko ść środka tarczy ( środka pola dziesi ątki) 

 Wysokości środków tarcz muszą się zawierać w następujących prze-
działach, gdy mierzone są względem poziomu podłoŜa stanowiska 
strzeleckiego: 

 

Strzelnica Wysokość 
nominalna 

Dopuszczalna 
Tolerancja 

do strzelań na 300 m 3,00 m ± 4,00 m 

do strzelań na 50 m 0,75 m ± 0,50 m 

do strzelań na 25 m 1,40 m +0,10m/-0,20m 

do strzelań na 10 m 1,40 m ± 0,05 m 

do strzelań na 50 m (ruchoma tarcza) 1,40 m ± 0,20 m 

do strzelań na 10 m (ruchoma tarcza) 1,40 m ± 0,05 m 
 

 Wszystkie środki tarcz w danej grupie tarcz lub strzelnicy muszą znaj-
dować się na tej samej wysokości (± 1 cm). 
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6.3.10 Odchylenia poziome dla środków tarcz na strzelnicach karabino-
wych i pistoletowych do strzela ń na 10/50/300m. 

6.3.10.1 Środki tarcz do strzelań na 10/50/300m muszą być zorientowane we-
dług środków odpowiadających im stanowisk strzeleckich. Poziome od-
chylenia od linii prostopadłej (90°) do linii ognia, przechodzącej przez 
środek stanowiska strzeleckiego są następujące: 

Strzelnica Maksymalne  
odchylenie 

od środka w obu 
kierunkach 

do strzelań karabinowych na 300 m 6,00 m 

do strzelań karabinowych i pistoletowych na 50 m 0,75 m 

do strzelań karabinowych i pistoletowych na 10 m 0,25 m 

6.3.11 Odchylenia poziome dla stanowisk strzeleckic h na strzelnicach dla 
konkurencji Ruchoma tarcza na 10/50m, oraz pistolet owych na 
25m 

 Środek stanowisk strzeleckich musi być usytuowany w następujący 
sposób: 

6.3.11.1 na strzelnicach do strzelań szybkich z pistoletu, zgodnie ze środkiem 
grupy pięciu tarcz, 

6.3.11.2 na strzelnicach do strzelań do ruchomej tarczy, zgodnie ze środkiem 
toru przebiegu tarczy. 

6.3.11.3 środek stanowiska strzeleckiego musi być zorientowany według środka 
odpowiedniej tarczy lub toru przebiegu. Maksymalne poziome odchyle-
nia od linii prostopadłej (90°) do linii ognia, przechodzącej przez środek 
tarczy lub toru przebiegu są następujące: 

 

Strzelnica Maksymalne odchylenie 
w obu kierunkach 

do strzelań pistoletowych na 25 m 0,75 m 

do strzelań do ruchomej tarczy na 50 m 2,00 m 

do strzelań do ruchomej tarczy na 10 m 0,40 m 
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6.3.12 Ogólna charakterystyka stanowisk strzeleckich na strzelnicach do strze-
lań na 10/50/300m 

 Stanowisko strzeleckie musi być skonstruowane w taki sposób, aby nie 
drgało lub poruszało się. Stanowisko strzeleckie musi być poziome we 
wszystkich kierunkach na długości ok. 1,2 m od linii ognia. Pozostała 
część stanowiska strzeleckiego musi być równieŜ pozioma lub nachylo-
na do tyłu z kilkucentymetrowym spadkiem. 

6.3.12.1 JeŜeli strzelanie wykonuje się z pryczy, musi mieć ona ok. 2,2 m długo-
ści i 0,8-1,0 m szerokości, oraz musi być mocna, stabilna i ruchoma. 
Prycze  mogą być nachylone do tyłu z maksymalnym spadkiem 10 cm. 

6.3.12.2 Stanowisko strzeleckie musi być wyposaŜone w: 

6.3.12.2.1 przenośną lub regulowaną półkę lub stolik o wysokości 0,7-0,8 m; 

6.3.12.2.2 matę do strzelenia w postawie leŜącej i klęczącej. Przednia część maty 
musi być wykonana ze ściśliwego materiału o maksymalnej grubości  
50 mm, przybliŜonych wymiarach 50 cm x 80 cm, oraz grubości w sta-
nie ściśniętym w przyrządzie pomiarowym uŜywanym do pomiarów 
grubości ubiorów strzeleckich nie mniejszej niŜ 10 mm. Pozostała część 
maty musi mieć grubość maksymalną 50 mm i minimalną 2 mm. Mini-
malny, całkowity wymiar maty: 80 cm x 200 cm. Dozwolone jest stoso-
wanie dwóch mat, jednej grubej i jednej cienkiej, ale ich łączny wymiar 
nie moŜe być większy od podanych wymiarów. UŜywanie mat prywat-
nych jest zabronione; 

6.3.12.2.3 krzesło lub stołek dla strzelca; 

6.3.12.2.4 pulpit i krzesło dla pisarza, oraz lunetę obserwacyjną, jeśli uŜywane są 
tarcze papierowe; 

6.3.12.2.5 w przypadku uŜywania tarcz papierowych, tablicę wyników o wymiarach 
ok. 50 x 50 cm, na którą pisarz nanosi nieoficjalne wyniki dla widzów. 
Tablica powinna być tak umieszczona, aby była łatwo widoczna dla wi-
dzów, ale nie zasłaniała zawodników; 

6.3.12.2.6 jeśli konieczne jest zainstalowanie ekranów rozdzielających stanowiska  
na linii ognia dla 300m, powinny być one wykonane z przejrzystego ma-
teriału rozciągniętego na lekkiej ramie. Ekrany powinny wystawać co 
najmniej 50 cm poza linię ognia i mieć około 2,0 m wysokości; 

6.3.12.2.7 jeśli stanowisko strzeleckie jest naraŜone na nadmierne działanie wia-
tru, musi być przewidziana dodatkowa osłona w za pomocą ekranów 
lub inną metodą; 

6.3.12.2.8 na nowych strzelnicach przesłony przeciwwietrzne, umieszczone po-
między linią ognia i tarczami nie są zalecane, ale powinny zostać podję-
te działania w celu zapewnienia równych warunków na strzelnicy bez 
względu na warunki pogodowe. 
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6.3.13 Charakterystyka stanowiska do strzelania na 300m 

 Wymiary stanowiska strzeleckiego nie mogą być mniejsze niŜ 1,6 m 
(szerokość) i 2,5 m (długość). Jego szerokość moŜe być zmniejszona 
tylko wtedy, gdy ekran oddzielający stanowiska jest skonstruowany tak, 
Ŝe strzelec w postawie leŜącej moŜe połoŜyć lewą nogę na sąsiednim 
stanowisku nie przeszkadzając sąsiadowi. 

6.3.14 Charakterystyka stanowiska do strzelania na 50m 

6.3.14.1 Jeśli stanowisko strzeleckie jest wykorzystywane takŜe do strzelań na 
300m jego wymiary nie mogą być mniejsze niŜ 1,6 m (szerokość) i 2,5 
m (długość) 

6.3.14.2 W celu umoŜliwienia większej liczbie zawodników strzelania konkurencji 
na 50m, szerokość stanowiska moŜe być zmniejszona do 1,25 m. Sys-
tem tarcz uŜywany na strzelnicy musi zapewniać zmianę tarcz w taki 
sposób, aby nie przeszkadzało to sąsiednim zawodnikom. 

6.3.15 Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strz eleckiego do strzela-
nia na 10m 

6.3.15.1 Stanowisko strzeleckie musi mieć co najmniej 1 m szerokości. 

6.3.15.1.1 NajbliŜsza krawędź blatu stanowiska na osi 10m musi być umieszczona 
10 cm za linią ognia (w kierunku tarcz).  

6.3.15.2 Strzelnica na 10 m musi być wyposaŜona w elektryczno-mechaniczne 
transportery lub zmieniacze tarcz, lub w elektroniczny system tarcz. 

6.3.16 Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strz eleckiego do strzela ń 
pistoletowych na  25m 

6.3.16.1 Daszki i ekrany na strzelnicy do strzelań na 25m muszą we właściwy 
sposób chronić strzelca przed wiatrem, deszczem, słońcem i wyrzuca-
nymi łuskami. 

6.3.16.2 Podłoga stanowiska strzeleckiego musi być pozioma we wszystkich 
kierunkach. Musi być stabilna i niepodatna na drgania. 

6.3.16.3 Stanowisko strzeleckie musi mieć daszek lub osłonę na wysokości co 
najmniej 2,2 m, mierząc od poziomu podłogi. 

6.3.16.4 W konkurencjach strzelanych na 25m tarcze muszą być ustawione 
w grupach: 

6.3.16.4.1 po pięć (5), dla konkurencji Pistolet szybkostrzelny; 

6.3.16.4.2 po pięć (5) lub w szczególnych przypadkach po cztery (4) lub trzy (3) 
dla Pistoletu 25 m, Pistoletu Centralny Zapłon 25 m oraz Pistolet stan-
dard 25 m.  

6.3.16.5 Strzelnice do strzelań na 25 m muszą być podzielone na sekcje 
składające się z dwóch (2) grup po pięć (5) tarcz (w kaŜdej sekcji). 

6.3.16.5.1 Zabezpieczone ścieŜki powinny pozwolić obsłudze na bezpieczne 
dotarcie do tarcz. 

6.3.16.5.2 KaŜda sekcja strzelnicy powinna mieć moŜliwość centralnego sterowa-
nia przebiegiem strzelań, ale moŜe być sterowana niezaleŜnie. 
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6.3.16.6 Wymiary stanowiska strzeleckiego muszą być następujące: 

Konkurencja Szerokość Długość 

Pistolet szybkostrzelny 1,50 m 1,50 m 

Pistolet sportowy i Pisto-
let centralnego zapłonu 

1,00 m 1,50 m 

Pistolet standardowy 1,00 m 1,50 m 
 

6.3.16.7 Stanowiska strzeleckie muszą być oddzielone przejrzystymi ekrana-
mi , które chronią strzelców przed wyrzucanymi łuskami i pozwalają na 
obserwację zawodników przez osoby funkcyjne. Ekrany te muszą: 

6.3.16.7.1 sięgać co najmniej 0,75 m przed przednią krawędź linii ognia oraz około 
0,25 m poza nią; 

6.3.16.7.2 mieć co najmniej 1,7 m wysokości, przy czym górna krawędź musi 
znajdować się na wysokości przynajmniej 2 m ponad podłogą stanowi-
ska strzeleckiego; 

6.3.16.7.3 jeśli ekran nie sięga podłogi stanowiska strzeleckiego, jego dolna kra-
wędź powinna znajdować się nie wyŜej niŜ 0,7 m ponad podłogą sta-
nowiska. 

6.3.16.8 KaŜde stanowisko strzeleckie musi być wyposaŜone w: 

6.3.16.8.1 przenośną lub nastawną półkę lub stolik o wymiarach ok. 0,5 m x 0,6 m 
i wysokości 0,7 m do 0,8 m; 

6.3.16.8.2 krzesło lub stołek dla zawodnika; 

6.3.16.8.3 pulpit i krzesło dla pisarza; 

6.3.16.8.4 dla tarcz papierowych, tablicę wyników o wymiarach ok. 0,5 m x 0,5 m, 
na którą pisarz nanosi nieoficjalne wyniki na uŜytek publiczności. Tabli-
ca powinna być zainstalowana tak, aby była łatwo widoczna dla widzów 
i nie zasłaniała zawodników. 

6.3.16.9 Charakterystyka tarcz obrotowych do strzel ań na 25m 

 Ramy tarcz do strzelania z Pistoletu szybkostrzelnego muszą być 
umieszczone w grupach po pięć (5), wszystkie na tej samej wysokości 
(± 1 cm), wszystkie działające jednocześnie i wszystkie zwrócone 
w kierunku jednego stanowiska strzeleckiego, które jest połoŜone 
naprzeciw środkowej tarczy w grupie. Odległość środków tarcz, od osi 
do osi, w kaŜdej grupie musi wynosić 75 cm (+ 1 cm). 

 Strzelnice do strzelań konkurencji na 25m muszą być wyposaŜone w 
mechanizmy pozwalające na obrót tarczy o 90 stopni (± 10 stopni) wo-
kół jej osi pionowej. Do strzelania części dokładnych konkurencji pisto-
letowych na 25m mogą być uŜywane stacjonarne ramy do mocowania 
tarcz. 
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6.3.16.9.1 Czas obrotu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 0,3 sekundy. 

6.3.16.9.2 Tarcze po obrocie nie mogą w sposób widoczny drŜeć, aby nie rozpra-
szać uwagi strzelca. 

6.3.16.9.3 Widziane z góry tarcze muszą się obracać w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara dla ukazania płaszczyzny tarczy, a w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara dla ukazania krawędzi. 

  

 Kierunek obrotu tarcz. 

  
6.3.16.9.4 Wszystkie tarcze w sekcji muszą się obracać jednocześnie, co musi być 

uzyskane przez zastosowanie mechanizmu zapewniającego sprawne 
i zgodne z wymaganiami czasowymi działanie. 

6.3.16.9.5 Urządzenie do automatycznego obracania tarcz musi zapewniać, do-
kładne i stałe czasy – obrotu, pozostawanie tarcz w pozycji płaszczyzny 
w odpowiednim czasie oraz powrót tarcz do pozycji krawędzi po odpo-
wiednim czasie (z tolerancją: + 0,2 sek. – 0,0 sek.). 

6.3.16.9.6 Pomiar czasu musi się rozpocząć w momencie, gdy tarcze zaczynają 
się ukazywać płaszczyznami, a zakończyć – gdy zaczynają się obracać 
do pozycji krawędzi. 

6.3.16.9.7 Jeśli czas jest krótszy od wyznaczonego lub dłuŜszy o ponad 0,2 se-
kundy, sędzia z własnej inicjatywy lub na polecenie członka jury musi 
wstrzymać strzelanie w celu wyregulowania mechanizmu czasowego. 
W takich przypadkach jury moŜe odroczyć rozpoczęcie lub wznowienie 
strzelania. 

6.3.16.10 Czasy otwarcia tarcz dla konkurencji pistoletowych na 25m są nastę-
pujące: 

6.3.16.10.1 dla pistoletu szybkostrzelnego: 8, 6 i 4 sekundy, 

6.3.16.10.2 dla pistoletu standardowego: 150, 20 i 10 sekund, 

6.3.16.10.3 dla pistoletu sportowego i pistoletu centralnego zapłonu (część szybka): 
pozycja płaszczyzny dla kaŜdego strzału trzy (3) sekundy, czas oczeki-
wania na powtórne ukazanie płaszczyzny, po obrocie do płaszczyzny 
krawędzi, siedem (7) sekund (± 0,1 sek.). 
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6.3.16.10.4 Dla wszystkich czasów, gdy tarcza pozostaje w pozycji płaszczyzny, 
dopuszczalna jest tolerancja od + 0,2 sekundy do – 0,0 sekundy. 

6.3.16.11 Jeśli ekrany tarcz są wykonane z twardej płyty, pole odpowiadające 
średnicy pierścienia 8-ki musi być wycięte lub zrobione z tektury w celu 
ułatwienia oceny trafień. 

 

6.3.16.12 Charakterystyka tarcz elektronicznych u Ŝywanych podczas strze-
lań na 25m 

6.3.16.12.1 Gdy uŜywane są tarcze elektroniczne, czas ich działania musi być 
wyregulowany tak, aby były aktywne przez nominalny czas ekspozycji i 
dodatkowo 0,1 sekundy. 

6.3.16.12.2 „Czas zamknięcia” (czas zapewniający uznanie takŜe w tarczy elektro-
nicznej strzału, który w przypadku uŜycia tarcz obrotowych byłby strza-
łem skośnym) będzie dodany w wymiarze 0,2 sekundy. (Całość = 0,3 
sekundy). 

6.3.17 Wymagania o świetlenia strzelnicy krytej (luksy) 

Ogólne oświetlenie Oświetlenie tarcz Strzelnica 
kryta dla  

konkurencji 
Minimalne Zalecane Minimalne Zalecane 

10 m 300 500 1500 1800 

10 m  RT 300 500 1000 1000 

25 m 300 500 1500 2500 

50 m 300 500 1500 3000 
 

 Oświetlenie ogólne stanowisk finałowych musi mieć co najmniej 500 
luksów i minimum 1000 luksów na stanowisku. Dla nowych strzelnic za-
lecane jest oświetlenie 1500 luksów na stanowisku. 

6.3.17.1 Strzelnice kryte muszą mieć sztuczne oświetlenie dostarczające ko-
nieczną ilość światła, które nie razi zawodników i nie rzuca cieni na tar-
cze lub stanowisko strzeleckie. Tło za tarczami musi mieć spokojny, 
neutralny kolor i nie moŜe odbijać światła.  

6.3.17.2 Pomiaru oświetlenia tarcz naleŜy dokonać za pomocą przyrządu pomia-
rowego umieszczonego na poziomie tarczy i skierowanego na stanowi-
sko strzeleckie (A). 

6.3.17.3 Przyrząd pomiarowy musi być umieszczony na stanowisku strzeleckim 
(B1) i w połowie odległości między stanowiskiem strzeleckim a tarczą 
(B2) i skierowany na światła stropowe. 
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6.3.17.4 Pomiar oświetlenia strzelnicy krytej 

  

 

6.3.18 Charakterystyka strzelnic dla strzela ń do ruchomej tarczy 

6.3.18.1 Strzelnica musi być zaprojektowana w taki sposób, aby tarcza mogła 
się przemieszczać poziomo w poprzek otwartej przestrzeni w obu kie-
runkach, z jednakową prędkością. Obszar, w którym moŜna strzelać do 
tarczy, nazywa się „torem przebiegu”. Ruch tarczy wzdłuŜ toru nazywa 
się „przebiegiem”. 

6.3.18.2 Ochronne ściany z obu stron toru przebiegu muszą mieć taką wyso-
kość, aby Ŝadna część tarczy nie była widoczna przed pojawieniem się 
jej na torze przebiegu. Ich krawędzie muszą mieć kolor inny od koloru 
tarcz. 

6.3.18.3 Tarcze do strzelań na 50m są umieszczone na wózku lub transporterze 
tarcz skonstruowanym w taki sposób, aby dwie tarcze (jedna przesuwa-
jąca się w lewo, druga – w prawo) mogły ukazywać się na przemian. 
Wózek moŜe się przemieszczać po szynach, linie lub w inny podobny 
sposób i musi być napędzany przez urządzenie, które umoŜliwia do-
kładną regulację prędkości. Tarcze do strzelań na 10m nie są zmienia-
ne dla lewego i prawego przebiegu. 

6.3.18.4 Strzelnice muszą być zbudowane w sposób zapewniający kaŜdej oso-
bie bezpieczeństwo podczas strzelania. 

6.3.18.5 Stanowisko strzeleckie musi być skonstruowane tak, aby widzowie 
mogli obserwować strzelca. Stanowisko strzeleckie musi być zabezpie-
czone przed deszczem. Strzelec powinien być takŜe osłonięty od słońca i 
wiatru, jeśli to nie zasłoni strzelca widzom. 
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6.3.18.5.1 Stanowisko strzeleckie musi mieć co najmniej 1 m szerokości i musi 
być ustawione na wprost środka toru przebiegu zgodnie z przepisem. 
Stanowisko do rozgrzewki znajdować się po lewej stronie stanowiska 
strzeleckiego. Stanowisko strzeleckie musi być zabezpieczone z obu 
stron przegrodami w taki sposób, Ŝeby strzelcowi nie przeszkadzała 
rozgrzewka kolejnego zawodnika lub inne nieprzewidziane okoliczności. 
Przegroda dzieląca stanowisko strzeleckie i stanowisko do rozgrzewki 
musi być takiej długości, aby rozgrzewający się strzelec mógł – poprzez 
obserwację wylotu lufy zawodnika strzelającego – określić moment 
przyjęcia przez niego postawy gotów. 

6.3.18.6 Przed strzelcem musi znajdować się półka lub stolik o wysokości 0,7-
0,8 m. 

6.3.18.7 Za strzelcem musi być miejsce dla sędziego i przynajmniej jednego 
członka jury. Pisarz musi znajdować się z tyłu lub z boku stanowiska 
strzeleckiego. 

6.3.18.8 Czasy przebiegów: 

Przebieg wolny    5,0 sekund   + 0,2 sekundy, – 0,0 sekundy 

Przebieg szybki    2,5 sekundy   + 0,1 sekundy, – 0,0 sekundy 

6.3.18.9 PoŜądane jest stosowanie elektronicznego urządzenia pomiarowego, 
które jest włączane i wyłączane za pomocą przełączników zainstalowa-
nych na szynie. Jeśli takie rozwiązanie nie moŜe być zastosowane, 
pomiar czasu moŜe odbywać się za pomocą trzech (3) stoperów obsłu-
giwanych przez trzy róŜne osoby. W tym przypadku musi zaliczona 
środkowa wartość z trzech (3) czasów. Jeśli stwierdzi się, Ŝe czas 
przebiegu jest krótszy lub dłuŜszy od wymaganego, personel strzelnicy 
lub jury musi dokonać jego regulacji do właściwej wartości. Jeśli urzą-
dzenie do pomiaru czasu jest wbudowane w panel sterujący tarczami 
musi być ono skontrolowane i opieczętowane przez jury. 

6.3.18.10 Podczas zawodów/mistrzostw ISSF czas przebiegu musi być kontrolo-
wany elektronicznie i wyświetlany, aby strzelcy i sędziowie mieli moŜli-
wość ciągłej jego kontroli. KaŜde odchylenie musi być niezwłocznie ko-
rygowane. 
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6.3.18.11 Strzelnice dla strzela ń do ruchomej tarczy 

 
Strzelnica dla strzelań do ruchomej tarczy 

 

A)   widoczna część toru przejazdu tarczy 

B)   odległość między widocznymi krawędziami ścian 

C)   odległość między tarczą, a widoczną krawędzią 
ściany 

D)   odległość strzelania   

 Wzór na obliczanie toru przebiegu  B = A x (D – C) /D 

Przykład (50 m) 

C = 0,20 m 

B = 10,00 m x (50,00 m – 0,20 m) / 50,00 m 

B = 10,00 m x 49,80 / 50,00 m = 10,00 m x 0,996 

B = 9,96 m 

Przykład (10 m) 

C = 0,15 m 

B = 2,00 m x (10,00 m – 0,15 m) / 10,00 m 

B = 2,00 m x 9,85 / 10,00 m = 2,00 m x 0,985 

B = 1,97 m 
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6.3.18.11.1 Szczegółowe wymagania dla strzelnic do strzela ń do ruchomej 
tarczy na 50m 

6.3.18.11.1.1 Po obu stronach toru przebiegu muszą się znajdować pionowe ściany 
chroniące personel obsługujący tarcze, oraz osoby oceniające i zapisu-
jące wyniki. 

6.3.18.11.1.2 Za torem przebiegu musi znajdować się obwałowanie. Z przodu musi 
znajdować się niska ściana dla ukrycia i ochrony znajdującego się za 
nią mechanizmu przesuwu tarczy. 

6.3.18.11.1.3 Widoczna długość toru przebiegu tarczy musi wynosić 10 m (+ 0,05 m/ 
- 0,00 m), gdy jest obserwowana ze stanowiska strzeleckiego. Musi to 
być uwzględnione przy pomiarze toru przebiegu, poniewaŜ odległość 
pomiędzy widzialną krawędzią ściany bocznej a tarczą powiększa ob-
szar, na którym tarcza jest widoczna. 

6.3.18.11.2 Szczegółowe wymagania dla strzelnic do strzela ń do ruchomej 
tarczy na 10m 

6.3.18.11.2.1 Jeśli zmiana tarcz i ocena wyników odbywa się za wózkiem tarczy, 
personel obsługujący tarcze i osoby zajmujące się oceną i zapisywa-
niem wyników muszą być odpowiednio chronione. Zmiana tarcz i ocena 
wyników musi być kontrolowana przez członka jury. 

6.3.18.11.2.2 Za torem przebiegu musi znajdować się kulochwyt dla zatrzymywania 
pocisków i zabezpieczenia przed rykoszetami. Mechanizm przesuwu 
tarcz musi być osłonięty od przodu przesłoną. 

6.3.18.11.2.3 Widoczna długość toru przebiegu musi wynosi ć 2,00 m (+ 0,01 m/ 
- 0,00 m), gdy jest obserwowana ze stanowiska strzeleckiego. Musi to 
być uwzględnione przy pomiarze toru przebiegu, poniewaŜ odległość 
pomiędzy widzialną krawędzią ściany bocznej a tarczą powiększa ob-
szar, na którym tarcza jest widoczna. 

6.3.18.11.2.4 Dla uniknięcia przestojów mogą być przygotowane i wykorzystywane na 
przemian dwa stanowiska strzeleckie. W takim przypadku para stano-
wisk nie moŜe odbiegać od standardu. 

6.3.18.11.2.5 Gdy uŜywane są tarcze elektroniczne, regulacja czasu zostanie usta-
wiona tak, by czas widoczności tarczy był równy czasowi nominalnemu 
plus 0,1 sek. Ustawienie to powinno być tak zrealizowane by umoŜliwić 
wcześniejsze pojawienie się celu. 

6.3.19 Ogólna charakterystyka strzelnic dla strzela ń do rzutków 

 Strzelnice znajdujące się na półkuli północnej powinny być konstruowa-
ne w taki sposób, aby strzelanie następowało w kierunku północnym lub 
północno-wschodnim. Strzelnice znajdujące się na półkuli południowej 
powinny być konstruowane w taki sposób, aby strzelanie następowało 
w kierunku południowym lub południowo-wschodnim. Zachowanie ta-
kiego kierunku zapewnia, Ŝe słońce przez moŜliwie największą część 
dnia strzelań znajduje się za plecami strzelców. 

 Tam gdzie jest to konieczne nowe strzelnice muszą być konstruowane 
w taki sposób, aby obszar ostrzału był wyrównany i wolny od przeszkód 
w celu umoŜliwienia mechanicznego odzyskania ołowianych pocisków. 
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6.3.19.1 Charakterystyka strzelnic dla konkurencji olimpijskiej Trap 

6.3.19.1.1 Schron wyrzutni 

 Schron wyrzutni musi być tak zbudowany, aby górna powierzchnia 
stropu znajdowała się na tym samym poziomie co powierzchnia stano-
wisk strzeleckich. Wewnętrzne wymiary schronu powinny w przybliŜeniu 
wynosić: 20 m od ściany do ściany (szerokość), 2 m od frontu do ścian 
tylnej (głębokość) i 2,00-2,10 m od podłogi do wewnętrznej powierzchni 
stropu (wysokość). Wymiary te mają zapewnić obsłudze wyrzutni swo-
bodę ruchów i wystarczającą ilość miejsca dla składowania rzutków 
(patrz odpowiednie rysunki). 

6.3.19.1.2 Odległo ści pomi ędzy schronami wyrzutni 

 Odległość pomiędzy środkiem wyrzutni 15 na strzelnicy A i środkiem 
wyrzutni pierwszej (1) na strzelnicy B nie moŜe być mniejsza niŜ 35 m. 
Jeśli zachodzi taka potrzeba, dla strzelnic juŜ istniejących, o odległo-
ściach mniejszych niŜ 35 m, jury moŜe zmniejszyć ustawienia kątów 
wylotu rzutków dla wyrzutni 13 na strzelnicy A i wyrzutni trzeciej (3) na 
strzelnicy B w celu zapobieŜenia przejścia tych rzutów przez tor lotu 
rzutków z sąsiedniej strzelnicy i przeszkadzania znajdującym się tam 
strzelcom. 

6.3.19.2 Wyrzutnie 

 KaŜdy schron musi być wyposaŜony w 15 wyrzutni przymocowanych do 
podłogi lub przedniej ściany schronu. Wyrzutnie muszą być ustawione 
w 5 grupach po trzy (3) w kaŜdej. Środek kaŜdej grupy musi być ozna-
czony tylko namalowanym znakiem na szczycie dachu. Odległości mię-
dzy wyrzutniami tej samej grupy muszą być jednakowe i wynosić 1,00-
1,10 m. Odległości między środkowymi wyrzutniami sąsiednich grup 
muszą wynosić 3,00-3,30 m. Dla wcześniej wybudowanych strzelnic 
dopuszcza się odległość 3,00 – 6,00 m. 

6.3.19.2.1 W przypadku uŜycia wyrzutni z lewostronnym ramieniem wyrzucają-
cym, nadającym rzutkom rotację zgodną z ruchem wskazówek zegara, 
odległości między lewą i środkową wyrzutnią kaŜdej grupy mogą być 
zmniejszone w stosunku do opisanych powyŜej wartości 1,00-1,10 m 
(patrz takŜe przepis 6.3.21.1). 
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6.3.19.3 Wyrzutnie muszą być zainstalowane w schronie w taki sposób, aby oś 
obrotu ramienia wyrzucającego rzutki znajdowała się 0,50 m (±0,10 m) 
poniŜej górnej powierzchni dachu schronu i była cofnięta o 0,50 m 
(± 0,10 m) poza przednią krawędź dachu, gdy wyrzutnia jest ustawiona 
na wznoszenie o wartości 2 m. Wyrzutne mogą być automatyczne (au-
tomatyczne: ładowanie i naciąg), półautomatyczne (ładowane ręcznie 
i naciągane automatycznie) lub ręczne (ręczne: ładowanie i naciąg). 
KaŜda wyrzutnia powinna być wyposaŜona w oprzyrządowanie umoŜli-
wiające ustawianie kąta wznoszenia, kąta odchylenia bocznego i na-
ciągu spręŜyny głównej, po ich uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
przez jury. Wszystkie wyrzutnie muszą być wyposaŜone w urządzenia 
zapewniające ich dokładną regulację. Wszystkie wyrzutne ładowane 
ręcznie muszą mieć dwa ograniczniki, uniemoŜliwiające przypadkowe 
lub rozmyślne przesunięcie rzutka na ramieniu wyrzucającym do przodu 
lub do tyłu, co powoduje zmianę ustawionego uprzednio kierunku jego 
wylotu. Nastawy kąta wznoszenia i kąta odchylenia bocznego kaŜdej 
wyrzutni muszą być wyskalowane z podziałką oznakowaną co 10 stop-
ni. 

6.3.19.4 Wyrzutnie muszą być uruchamiane za pomocą systemów elektryczno-
ręcznych lub elektryczno-mikrofonowych. Stanowisko kontrolne musi 
być usytuowane tak, aby operator uruchamiający wyrzutnie (puller) 
mógł dokładnie widzieć strzelca i słyszeć jego komendy. Urządzenia 
uruchamiające muszą zapewniać jednakowe dla kaŜdego strzelca wy-
rzucenie rzutków w seriach po 25. Rozdział rzutków w serii musi być 
następujący: 10 rzutków w prawo, 10 rzutków w lewo i 5 rzutków na 
wprost. Przy poprawnym rozdziale dla serii 25 rzutków, w kaŜdej grupie 
wyrzutni muszą być wyrzucone dwa rzutki z lewej wyrzutni, dwa z pra-
wej i jeden ze środkowej, podczas gdy zawodnicy przechodzą od sta-
nowiska 1 do 5. Po kaŜdych 5 rzutkach wskazówka rozdzielacza musi 
być przesunięta o jedną pozycję. 

6.3.19.5 W odległości 15 m za przednią krawędzią dachu schronu musi znajdo-
wać się w linii prostej pięć (5) stanowisk strzeleckich. KaŜde stanowisko 
musi być wyraźnie oznaczone i mieć powierzchnię kwadratu o wymia-
rach 1 m x 1 m, ze środkiem na linii prostopadłej do linii stanowisk 
strzeleckich i przechodzącej przez środkową wyrzutnię z kaŜdej grupy 
trzech wyrzutni. Szóste stanowisko strzeleckie, na którym moŜe stanąć 
strzelec nr 6, musi być wyznaczone ok. 2 m z tyłu i lekko na lewo od 
stanowiska nr 1. KaŜde z 6-ciu stanowisk strzeleckich musi być wypo-
saŜone w stolik lub półkę, na której zawodnik moŜe umieścić dodatko-
wą amunicję lub inny sprzęt. Stanowiska strzeleckie muszą być solidne 
i poziome we wszystkich kierunkach. KaŜde stanowisko musi być wy-
posaŜone w drewniany klocek, kawałek wykładziny lub gumy o kształcie 
kwadratowym lub okrągłym i wymiarze poprzecznym ok. 15 cm, na któ-
rym strzelec moŜe oprzeć broń. 
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6.3.19.5.1 Podczas rozgrywania Finału konkurencji Trap, kolorowy punkt świetlny 
o średniej mocy musi być umieszczony na stojaku mikrofonu stanowi-
ska 1 lub na oddzielnym stanowisku znajdującym się po lewej stronie 
przed stanowiskiem 1., w odległości 1,0 m – 1,5 m, na wysokości 40 cm 
do 50 cm. Punkt świetlny musi być sterowany za pomocą układu, skon-
struowanego tak, by sygnalizować przez okres 10 do 12 sekund na-
tychmiast po tym, jak zawodnik na stanowisku 5. oddał strzał do prawi-
dłowego rzutka, Ŝe mikrofon na stanowisku 1. jest wyłączony. 

6.3.19.5.2 W odległości 3-4 m za linią stanowisk strzeleckich musi znajdować się 
ścieŜka, po której zawodnicy muszą przechodzić ze stanowiska nr 5 na 
stanowisko nr 6. Zawodnicy nie mogą przechodzić pomiędzy ścieŜką 
i stanowiskami strzeleckimi. Wstęga, sznur lub inna odpowiednia barie-
ra musi być umieszczona od 7 m do 10 m przed ścieŜką powrotną. Wi-
dzowie nie mają prawa przekraczać tej bariery. Sędzia i członek Jury są 
odpowiedzialni za przestrzeganie tej zasady. Stanowiska strzeleckie, 
stanowisko dla sędziego i dla operatora powinny posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie przed słońcem i deszczem. 
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6.3.19.5.3 Strzelnica dla konkurencji Trap. 
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6.3.20 Schron wyrzutni dla konkurencji Trap, Double Trap 

  
 

 
 
6.3.21 Charakterystyka strzelnic dla konkurencji Do uble Trap 

6.3.21.1 Schron wyrzutni 

 Strzelnice przeznaczone dla konkurencji Trap są zwykle przystosowane 
do strzelań konkurencji Double Trap, przez wykorzystanie środkowej 
grupy wyrzutni o numerach 7, 8 i 9, połoŜonej bezpośrednio przed sta-
nowiskiem strzeleckim nr 3. Patrz przepisy Double Trap. 

6.3.21.2 Odległo ść między schronami 

6.3.21.2.1 Gdy uŜywane są schrony wyrzutni przeznaczone dla konkurencji Trap 
patrz przepis 6.3.19.1.2 

6.3.21.2.2 Gdy budowane są osobne schrony wyrzutni dla konkurencji Double 
Trap (patrz 6.3.21.2.9), odległość pomiędzy środkowymi wyrzutniami 
sąsiadujących ze sobą pól nie powinna być mniejsza niŜ 35 m. Kąty to-
rów lotu rzutków w konkurencji Double Trap (patrz rysunek) nie są 
przyczyną takich zakłóceń jak w konkurencji Trap, dlatego nie muszą 
być zmniejszane. 

6.3.21.2.3 Wyrzutnie 

 KaŜdy schron musi być wyposaŜony w trzy (3) wyrzutnie przymocowa-
ne do podłogi lub przedniej ściany schronu. Wylot środkowej wyrzutni 
kaŜdej grupy musi być oznaczona tylko namalowanym znakiem na 
szczycie dachu. Odległości między wyrzutniami w grupie muszą być 
jednakowe i wynosić 1,00-1,10 m (patrz przepis 6.3.19.2). Odległości 
wyrzutni nr 1 i 3 od ścian końcowych schronu nie powinny być mniejsze 
niŜ 1,50 m. 
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6.3.21.2.4 Wyrzutnie muszą być zainstalowane w schronie w taki sposób, aby oś 
obrotu ramienia wyrzucającego rzutki znajdowała się 0,50 m (±0,10 m) 
poniŜej górnej powierzchni dachu schronu i była cofnięta o 0,50 m 
(±0,10 m) poza przednią krawędź dachu, gdy wyrzutnia jest ustawiona 
na wznoszenie o wartości 2 m (patrz rysunki). Wyrzutne mogą być au-
tomatyczne (automatyczne: ładowanie i naciąg), półautomatyczne (ła-
dowane ręcznie i naciągane automatycznie) lub ręczne (ręczne: łado-
wanie i naciąg). KaŜda wyrzutnia powinna być wyposaŜona w oprzy-
rządowanie umoŜliwiające ustawianie kąta wznoszenia, kąta odchylenia 
bocznego i naciągu spręŜyny głównej, po ich uprzednim sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu przez jury. Wszystkie wyrzutnie muszą być wyposaŜone 
w urządzenia zapewniające ich dokładną regulację. Wszystkie wyrzutne 
ładowane ręcznie muszą mieć dwa ograniczniki, uniemoŜliwiające 
przypadkowe lub rozmyślne przesunięcie rzutka na ramieniu wyrzuca-
jącym do przodu lub do tyłu, co powoduje zmianę ustawionego uprzed-
nio kierunku jego wylotu. Nastawy kąta wznoszenia i kąta odchylenia 
bocznego kaŜdej wyrzutni muszą być wyskalowane z podziałką ozna-
kowaną co 10 stopni. 

6.3.21.2.5 Wyrzutnie muszą być uruchamiane za pomocą systemów elektryczno-
ręcznych lub elektryczno-mikrofonowych wyposaŜonych w miernik cza-
su. Stanowisko kontrolne musi być usytuowane tak, aby operator uru-
chamiający wyrzutnie (puller) mógł dokładnie widzieć strzelca i słyszeć 
jego komendy. We wszystkich zawodach ISSF automatyczny miernik 
czasu musi być stosowany. Miernik czasu musi być wyregulowany w 
taki sposób by wyrzucać rzutki losowo w przedziale czasu od zera (0) 
do jednej (1) sekundy po wydaniu komendy przez zawodnika. System 
uruchamiający wyrzutnie musi zapewniać równoczesne i właściwe wy-
rzucanie dwóch rzutków z ustalonych wcześniej wyrzutni. Gdy ręczny 
system jest stosowany, urządzenie uruchamiające wyrzutnię musi być 
skonstruowane w taki sposób, by naciśnięcie pojedynczego (1) przyci-
sku powodowało wyrzucenie rzutków. 
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6.3.21.2.6 W odległości 15 m za przednią krawędzią dachu schronu musi znajdo-
wać się w linii prostej i równoległej do tej krawędzi pięć (5) stanowisk 
strzeleckich. KaŜde stanowisko musi być wyraźnie oznaczone i mieć 
powierzchnię kwadratu o wymiarach 1 m x 1 m. Stanowisko nr 3 musi 
być połoŜone na-przeciw środkowej wyrzutni w grupie. Stanowisko nr 2 
znajduje się w odległości 3,00-3,30 m na lewo od stanowiska nr 3, a 
stanowisko nr 1 w tej samej odległości na lewo od stanowiska nr 2. Po-
dobnie – stanowisko nr 4 znajduje się w odległości 3,00-3,30  na prawo 
od stanowiska nr 3, a stanowisko nr 5 w odległości 3,00-3,30 m na pra-
wo od stanowiska nr 4 (patrz rysunek - Oddzielna strzelnica dla konku-
rencji Double Trap). Szóste stanowisko strzeleckie, na którym moŜe 
stanąć strzelec nr 6 podczas rozpoczęcia zawodów, musi być wyzna-
czone ok. 2 m z tyłu i lekko na lewo od stanowiska nr 1. KaŜde z 6-ciu 
stanowisk strzeleckich musi być wyposaŜone w stolik lub półkę, na któ-
rej zawodnik moŜe umieścić dodatkową amunicję lub inny sprzęt. Sta-
nowiska strzeleckie muszą być solidne i poziome we wszystkich kierun-
kach, oraz muszą znajdować się na tym samym poziomie co przednia 
krawędź dachu schronu. KaŜde stanowisko (6) musi być wyposaŜone w 
drewniany klocek, kawałek wykładziny lub gumy o kształcie kwadrato-
wym lub okrągłym i wymiarze poprzecznym ok. 15 cm, na którym strze-
lec moŜe oprzeć broń. 

6.3.21.2.7 Podczas rozgrywania Finału konkurencji Trap, kolorowy punkt świetlny 
o średniej mocy musi być umieszczony na stojaku mikrofonu stanowi-
ska 1 lub na oddzielnym stanowisku znajdującym się po lewej stronie 
przed stanowiskiem 1., w odległości 1,0 m – 1,5 m, na wysokości 40 cm 
do 50 cm. Punkt świetlny musi być sterowany za pomocą układu, skon-
struowanego tak, by sygnalizować przez okres 10 do 12 sekund na-
tychmiast po tym, jak zawodnik na stanowisku 5. oddał strzał do prawi-
dłowego rzutka, Ŝe mikrofon na stanowisku 1. jest wyłączony. 

6.3.21.2.8 W odległości 3-4 m za linią stanowisk strzeleckich musi znajdować się 
ścieŜka, po której zawodnicy muszą przechodzić ze stanowiska nr 5 na 
stanowisko nr 6. Zawodnicy nie mogą przechodzić pomiędzy ścieŜką 
i stanowiskami strzeleckimi. Wstęga, sznur lub inna odpowiednia barie-
ra musi być umieszczona od 7 m do 10 m przed ścieŜką powrotną. Wi-
dzowie nie mają prawa przekraczać tej bariery. Sędzia i członek Jury są 
odpowiedzialni za przestrzeganie tej zasady. Stanowiska strzeleckie, 
stanowisko dla sędziego i dla operatora powinny posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie przed słońcem i deszczem. 



Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajów strzelań - 45 -

6.3.21.2.9 Oddzielna strzelnica dla konkurencji Dou ble Trap – trzy wyrzutnie 

  
 

6.3.22 Charakterystyka strzelnic dla konkurencji Sk eet 

6.3.22.1 Pole do strzelań konkurencji Skeet składa się z dwóch budek (wysokiej 
i niskiej) i ośmiu stanowisk strzeleckich. Stanowiska od 1 do 7  umiesz-
czone są na obwodzie wycinka okręgu o promieniu 19,2 m, a stanowi-
sko 8 na cięciwie bazowej o długości 36,8 m (z dokładnością +/- 0,1 m) 
wykreślonej w odległości 5,5 m od środka tego okręgu. 

6.3.22.1.1 Środek okręgu jest oznaczony tyczką, która wyznacza takŜe rzut po-
ziomy punktu krzyŜowania się torów lotu rzutków. 
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6.3.22.1.2 Stanowisko nr 1 znajduje się na lewym końcu cięciwy bazowej, a sta-
nowisko nr 7 – na prawym, gdy patrzy się w kierunku środka okręgu z 
dowolnego punktu na jego wycinku. Stanowiska od nr 2 do nr 6 połoŜo-
ne są na wycinku okręgu w równych odległościach od siebie (dokładna 
odległość środków stanowisk nr 1 i 2, 2 i 3, itd. wynosi 8,13 m mierząc 
wzdłuŜ cięciw). Stanowisko nr 8 jest połoŜone na środku cięciwy bazo-
wej (patrz rysunek). 

6.3.22.2 Stanowiska strzeleckie od nr 1 do nr 7 stanowią płaszczyzny kwadrato-
we o wymiarach 0,9 m ±0,05 m x 0,9 m ±0,05 m, których dwa boki są 
równoległe do promienia okręgu i paska (znacznika oznaczającego 
środek stanowiska) poprowadzonego przez środek stanowiska. Stano-
wisko nr 8 stanowi płaszczyzna prostokątna o wymiarach 0,90 m ±0,05 
m x 1,85 m ±0,05 m, której dłuŜsze boki są równoległe do cięciwy ba-
zowej. PołoŜenie kaŜdego stanowiska musi być dokładnie oznaczone. 
Paski (znaczniki) oznaczające środki stanowisk od nr 1 do nr 7 znajdują 
się na środku boku najbliŜszego w stosunku do punktu krzyŜowania się 
torów lotu rzutków. Pasek (znacznik) oznaczający środek stanowiska nr 
8 znajduje się na środku cięciwy bazowej. Wszystkie stanowiska strze-
leckie muszą znajdować się na tym samym poziomie, z dopuszczalną 
róŜnicą wysokości ±0,05 m. 

6.3.22.3 Odległo ści, kąty poziome i pionowe lotu rzutków 

6.3.22.3.1 KaŜda budka musi być wyposaŜona w wyrzutnię o ustalonym połoŜe-
niu. 

6.3.22.3.2 Rzutki wyrzucane z wysokiej budki muszą ukazywać się w punkcie 
odległym o 0,9 m (± 0,05 m) za znacznikiem stanowiska nr 1 (mierząc 
wzdłuŜ przedłuŜenia cięciwy bazowej), na wysokości 3.05 m (± 0,05 m) 
nad poziomem tego stanowiska. Rzutek wyrzucony z niskiej budki musi 
ukazać się w odległości 0,9 m (± 0,05 m) za znacznikiem stanowiska 
nr 7 (mierząc wzdłuŜ przedłuŜenia cięciwy bazowej), z przesunięciem 
o 0,75 m (± 0,05 m) na zewnątrz cięciwy bazowej, na wysokości 1,05 m 
(± 0,05 m) nad poziomem tego stanowiska. 

6.3.22.3.3 Prawidłowo wyrzucone rzutki muszą przelecieć przez okrąg o średnicy 
0,9 m ÷ 0,95 m, znajdujący się na wysokości 4,60 m ± 0,05 m nad cen-
tralnym punktem. 

6.3.22.3.4 W dobrych warunkach pogodowych rzutki muszą przebyć odległość nie 
mniejszą niŜ 65 m i nie większą niŜ 67 m, mierząc od czoła budek znaj-
dujących się za stanowiskami nr 1 i 7. JeŜeli prawidłowych odległości 
nie moŜna ustalić przez pomiar, o torach lotu rzutków decyduje jury. 

6.3.22.4 Granicą obszaru strzelania dla stanowisk od nr 1 do nr 7 jest odległość 
40,3 m ± 0,1 m od czoła kaŜdej budki. Dla stanowiska nr 8 granicę ob-
szaru strzelania określa punkt przecięcia się linii prostej przechodzącej 
przez stanowiska nr 4 i 8 z punktem krzyŜowania się torów lotu rzutków. 
W celu oznaczenia granic obszarów strzelania, na liniach przelotu rzut-
ków, w odległości 40,3 m ±0,1 m od kaŜdej – wysokiej i niskiej budki, 
muszą być ustawione słupki. Podobne znaki muszą być umieszczone w 
odległości 65 m i 67 m dla wskazania dolotów prawidłowych rzutków. 
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6.3.22.5 Okienko wylotowe kaŜdej budki musi mieć zainstalowaną osłonę bez-
pieczeństwa tak, aby operator wyrzutni nie był widoczny dla strzelca 
z Ŝadnego stanowiska. Te środki ostroŜności są obowiązkowe ze 
względów bezpieczeństwa, dla ochrony operatora przed zranieniem 
przez strzał bezpośredni lub rykoszet, jak równieŜ ochrony zawodników 
przed uderzeniem uszkodzonym rzutkiem, wylatującym z budki. W od-
ległości 7-10 m za stanowiskiem nr 4 i mniej więcej wzdłuŜ półokręgu, 
na którym rozmieszczone są stanowiska od nr 1 do nr 7, musi znajdo-
wać się ogrodzenie wykonane z siatki drucianej lub linowej. W obrębie 
tego ogrodzenia nie wolno przebywać widzom. Za przestrzeganie tego 
przepisu odpowiedzialni są sędziowie i członkowie jury. 

6.3.22.6 Wyrzutnie muszą być uruchamiane za pomocą systemu elektryczno-
ręcznego lub elektryczno-mikrofonowego (patrz uwaga poniŜej), wypo-
saŜonego w regulator czasu (timer). Urządzenia te muszą być zainsta-
lowane w taki sposób, aby operator mógł widzieć i słyszeć zawodników. 
Podczas wszystkich zawodów/mistrzostw ISSF obowiązkowe jest uŜy-
wanie regulatora czasu zapewniającego wyrzucanie rzutków w loso-
wym przedziale czasu, zmieniającym się od natychmiastowego wyrzu-
cenia rzutka do maksymalnie 3 sekund po wydaniu komendy przez 
strzelca. Urządzenie uruchamiające wyrzutnie musi być skonstruowane 
tak, aby do wyrzucenia dubleta wystarczyło uŜycie tylko jednego (1) 
przycisku (lub przełącznika).  

 Uwaga! JeŜeli uŜywany jest system elektryczno-mikrofonowy, to musi 
on być tak skonstruowany by wprowadzać losowe opóźnienie od 0,2 do 
3,0 sekund. 

6.3.22.7 Na zewnątrz kaŜdej – wysokiej i niskiej budki musi być umieszczona 
kolorowa lampa. Lampy muszą włączać się niezwłocznie po urucho-
mieniu wyrzutni przez operatora i wyłączać po wyrzuceniu rzutków. 
Lampy muszą być wyraźnie widoczne przez sędziego. Lampy muszą 
być zainstalowane na tych ścianach budek, które są widoczne z miejsc 
dla publiczności, na wysokości 2,2-2,8 m dla wysokiej budki i 1,6-2,0 m 
– dla niskiej. 
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6.3.22.8 Schemat pola do strzela ń konkurencji Skeet 
 

  
 



Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajów strzelań - 49 -

6.3.22.9 Widok pola do strzela ń konkurencji Skeet 
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6.4 KONTROLA  WYPOSA śENIA 

6.4.1 Komitet Organizacyjny musi zapewnić kompletny zestaw kalibromierzy i 
przyrządów koniecznych do kontroli wyposaŜenia przed rozpoczęciem 
zawodów/mistrzostw ISSF i w czasie ich trwania. Kalibromierze i przy-
rządy muszą posiadać stosowny atest. 

6.4.2 Strzelcy mogą uŜywać tylko sprzęt i ubiór, które spełniają wymogi 
przepisów ISSF. Zabronione jest uŜywanie czegokolwiek (broń, 
urządzenia, wyposaŜenie, akcesoria itd.), co moŜe dać strzelcowi 
nieuczciwą przewagę nad innymi i co nie jest wyszczególnione w 
niniejszych przepisach lub co jest sprzeczne z duchem przepisów i 
regulaminów ISSF. Strzelec zobowiązany jest do przedłoŜenia całego 
sprzętu i ubioru przed uŜyciem ich w zawodach w Sekcji Kontroli 
WyposaŜenia (nadzorowanej przez ISSF) w celu oficjalnej kontroli i 
zatwierdzenia. Kierownicy zespołów są na równi ze strzelcami 
odpowiedzialni za to, aby sprzęt i ubiór był zgodny z regulaminami i 
przepisami ISSF.  

6.4.2.1 Przepisy dotycz ące ubioru strzeleckiego 

 Przebywając na strzelnicy, zawodnik powinien być ubrany w sposób  
godny i odpowiedni dla miejsc publicznych. Sposób ubioru musi być 
kontrolowany przez jury. Ubranie z materiału kamuflującego jest 
zabronione. 

6.4.2.1.1 UŜywanie specjalnych urządzeń, środków lub części ubioru unierucha-
miających lub przesadnie ograniczających ruchomość nóg, tułowia lub 
ramion strzelca jest zabronione w tym celu, aby strzeleckie umiejętności 
zawodnika nie były sztucznie podnoszone przez specjalny ubiór. 

6.4.2.2 Przed zawodami kaŜda broń strzelecka i pozostałe wyposaŜenie muszą 
być skontrolowane w Sekcji Kontroli WyposaŜenia pod kątem ich zgod-
ności z przepisami ISSF. Za przedstawienie broni i wyposaŜenia, włą-
czając w to sprzęt i akcesoria budzące wątpliwości, do oficjalnej kontroli 
i zatwierdzenia odpowiedzialny jest zawodnik. 

6.4.3 Komitet Organizacyjny musi poinformować przedstawicieli zespołów 
i zawodników, w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zawodów, 
gdzie i kiedy moŜna kontrolować wyposaŜenie. 

6.4.4 Sekcja Kontroli WyposaŜenia jest wspomagana i nadzorowana przez 
członków jury. 

6.4.5 Sekcja Kontroli WyposaŜenia musi zarejestrować nazwisko zawodnika, 
oraz markę (nazwę producenta), numer seryjny i kaliber kaŜdej zatwier-
dzonej broni w formularzu kontroli wyposaŜenia. 

6.4.6 Wszelki zatwierdzony sprzęt musi zostać oznaczony pieczątką lub 
naklejką, a fakt zatwierdzenia odnotowany w formularzu kontroli wypo-
saŜenia. 

6.4.6.1 Dla ruchomej tarczy: skontrolowana broń musi być oznakowana w taki 
sposób, aby moŜna było natychmiast stwierdzić fakt zmiany celownika 
lub dodania kompensatorów albo obciąŜników, które nie zostały oficjal-
nie zwaŜone. 
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6.4.7 Po zatwierdzeniu wyposaŜenia, nie moŜe być ono zmieniane, przed 
zawodami lub w czasie ich trwania, w sposób naruszający przepisy IS-
SF. 

6.4.8 W przypadku zaistnienia podejrzeń, Ŝe w sprzęcie dokonano zmian, 
musi on zostać ponownie skontrolowany i zatwierdzony przez Sekcję 
Kontroli WyposaŜenia. 

6.4.9 Zatwierdzenie wyposaŜenia jest waŜne tylko na czas trwania zawodów, 
podczas których zostało ono dokonane. 

6.4.9.1 Dla karabinu : jeśli wyposaŜenie strzeleckie nie przeszło kontroli typu 
„One time only”, to waŜność kontroli ogranicza się tylko do danych za-
wodów. 

6.4.10 Wszyscy zawodnicy muszą przez cały czas trwania konkurencji posia-
dać na plecach, powyŜej talii, numer startowy . Numer, nazwisko, ini-
cjały i narodowość zawodnika muszą być widoczne. Muszą być uŜywa-
ne oficjalne (IOC) skróty nazw państw. Minimalna wysokość liter powin-
na być jak największa, ale nie powinna być mniejsza niŜ 20mm (w 
przypadku strzelania do rzutków patrz oddzielne przepisy). 

6.4.10.1 Wszyscy zawodnicy muszą mieć na plecach, powyŜej talii, numery 
startowe  przez cały czas, gdy uczestniczą w ewentualnych treningach 
przed konkurencją i w trakcie zawodów. Strzelcy bez załoŜonego nume-
ru startowego nie mogą rozpocząć ani kontynuować strzelania. 

6.4.10.2 Wszyscy strzelcy muszą stosować się do „Przepisów ISSF dotyczących 
uczestnictwa i sponsorowania” (Rozdział 4. Oficjalne przepisy i regula-
miny ISSF). W rozdziale tym przedstawiono przepisy dotyczące uczest-
nictwa w zawodach ISSF i przepisy dotyczące emblematów, sponsoro-
wania, reklam i komercyjnego oznaczania ubiorów, oraz zasady kontroli 
i karania. 

6.4.10.3 Boczne przesłony  przymocowywane do czapki, daszka, okularów i 
opasek na głowę nie przekraczające 40mm szerokości (A) są dozwolo-
ne. Przesłony te nie mogą być wysunięte do przodu dalej niŜ do linii 
przechodzącej przez środek czoła. 

 Element przesłaniający nie celujące oko i nie szerszy niŜ 30mm (B) jest 
dozwolony. 
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6.5 PRZYGOTOWANIE  ZAWODÓW 

 (Przydział stanowisk strzeleckich i zawody eliminacyjne) 

6.5.1 Narodowe federacje muszą przedłoŜyć Komitetowi Organizacyjnemu 
ostateczne zgłoszenia z nazwiskami zawodników mających uczestni-
czyć w konkurencjach indywidualnych i/lub zespołowych przynajmniej 
na 30 dni przed rozpoczęciem zawodów.  

6.5.2 Zawodnicy i osoby funkcyjne zespołów muszą być poinformowane o 
dokładnym programie strzelań nie później niŜ do godziny 12.00 dnia 
poprzedzającego zawody. Przepis ten dotyczy takŜe treningu. 

6.5.3 Zawodnik, w konkurencji druŜynowej moŜe zostać zastąpiony innym 
zawodnikiem juŜ zarejestrowanym nie później niŜ 30 min przed plano-
wanym rozpoczęciem danej konkurencji. Ten przepis odnosi się rów-
nieŜ do konkurencji złoŜonych z kilku części lub rozłoŜonych na prze-
strzeni kilku dni. 

6.5.4 Podstawowe zasady przydziału stanowisk strzel eckich 

6.5.4.1 Poszczególni zawodnicy i zespoły muszą mieć moŜliwość strzelania 
w moŜliwie najbardziej zbliŜonych warunkach. 

6.5.4.1.1 Zawodnicy tej samej reprezentacji nie powinni być umieszczeni na 
sąsiadujących stanowiskach. 

6.5.4.1.2 Zawodnicy tej samej reprezentacji powinni być rozdzieleni tak równo, 
jak tylko jest to moŜliwe pomiędzy róŜne zmiany. 

6.5.4.1.3 Jeśli dla konkurencji zespołowych przewiduje się więcej niŜ jedną zmia-
nę strzelań, członkowie zespołów muszą zostać równo rozdzieleni w 
poszczególnych zmianach. 

6.5.4.2 Losowy wybór stanowisk i zmian strzelań moŜe być dokonany w drodze 
losowania lub z wykorzystaniem przygotowanego w tym celu programu 
komputerowego, pod nadzorem Delegata Technicznego. 

6.5.4.3 KaŜdorazowo, gdy przydział stanowisk następuje poprzez losowanie, 
Delegat Techniczny musi najpierw zaakceptować wyłączenie części 
stanowisk, aby mogło ono zostać wprowadzone. 

6.5.4.4 Karabin pneumatyczny oraz Pistolet pneumaty czny 10m 

6.5.4.4.1 Jeśli dla konkurencji karabin pneumatyczny/pistolet pneumatyczny 
liczba strzelców jest większa od liczby stanowisk, konkurencję naleŜy 
podzielić na dwie lub więcej zmian, przydzielając stanowiska strzeleckie 
i zmiany drogą losowania. 

6.5.4.5 Zawody eliminacyjne na strzelnicach odkryty ch 

6.5.4.5.1 Jeśli liczba strzelców przewyŜsza uŜytkową pojemność strzelnicy mu-
szą być przeprowadzone strzelania eliminacyjne. 

6.5.4.5.2 KaŜda eliminacja musi obejmować pełny program strzelania. 
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6.5.4.5.3 Liczba strzelców kwalifikujących się do dalszych strzelań musi być 
proporcjonalna do liczby strzelców zajmujących najwyŜsze miejsca 
w kaŜdej zmianie strzelań, licząc tylko tych, którzy uczestniczą w strze-
laniach. Liczba zawodników kwalifikujących się musi być ogłoszona 
najszybciej jak jest to moŜliwe. 

6.5.4.5.4 Wzór oblicze ń: UŜywana liczba stanowisk strzeleckich podzielona 
przez całkowitą liczbę strzelców biorących udział w zawodach 
i pomnoŜona przez liczbę strzelców uczestniczących w jednej zmianie, 
co daje liczbę strzelców kwalifikujących się do dalszych strzelań. 

 Przykład: 60 stanowisk i 101 strzelców. 

 1. zmiana: startuje 54 strzelców => 32,08 → przechodzi 32 strzelców 

 2. zmiana: startuje 47 strzelców => 27,92 → przechodzi 28 strzelców 

6.5.4.6 Jeśli program zawodów obejmuje rywalizację zespołową, a strzelania 
eliminacyjne są konieczne, członkowie zespołów muszą być równo po-
dzieleni na zmiany eliminacyjne. Wyniki zespołowe są ustalane na pod-
stawie wyników uzyskanych w tych zmianach. 

6.5.4.6.1 Jeśli liczba stanowisk jest niewystarczająca dla ulokowania dwóch 
członków z kaŜdego zespołu w pierwszej zmianie i trzeciego w drugiej, 
naleŜy podzielić konkurencję na trzy zmiany, a w kaŜdej powinien strze-
lać jeden zawodnik z kaŜdego zespołu. 

6.5.4.7 Strzelec, który się nie zakwalifikował nie moŜe być dopuszczony do 
dalszych strzelań. 

6.5.4.7.1 W przypadku wystąpienia równości wyników, na ostatnich kwalifikują-
cych się do dalszych strzelań miejscach, o kolejności miejsc decyduje 
się w oparciu przepisy dotyczące równych wyników.  

6.5.4.8 Jeśli konkurencja karabinowa trwa dłuŜej niŜ jeden dzień, wszyscy 
strzelcy muszą oddać jednakową ilość strzałów w tej samej postawie 
lub postawach kaŜdego dnia. 

6.5.4.8.1 Jeśli konkurencja pistoletowa jest podzielona na dwie (2) części strze-
lań lub dni wszyscy strzelcy muszą ukończyć strzelanie pierwszej czę-
ści przed rozpoczęciem strzelania drugiej lub strzelań drugiego dnia. 
Wszyscy zawodnicy muszą oddać taką samą liczbę strzałów lub serii 
kaŜdego dnia.  

6.5.4.9 Strzelania z pistoletu szybkostrzelnego na 25m – przydział stano-
wisk 

6.5.4.9.1 Druga, 30-strzałowa część strzelania moŜe się rozpocząć dopiero po 
zakończeniu przez wszystkich strzelców pierwszej 30-strzałowej części. 
Jeśli w konkurencji uczestniczy niewystarczająca liczba strzelców do 
pełnego obsadzenia wszystkich zmian, wówczas wolne stanowiska na-
leŜy pozostawić w ostatniej zmianie pierwszej części i w ostatniej zmia-
nie drugiej części, w przypadku gdy konkurencja jest rozgrywana przez 
dwa (2) dni. 

6.5.4.9.2 Kolejność zmian dla drugiej części musi być przestawiona w sposób 
następujący: 
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6.5.4.9.2.1 Zawodnik strzelający w pierwszej części na lewym stanowisku, musi 
strzelać w drugiej części na stanowisku prawym tej samej sekcji tarcz (i 
odwrotnie - dla drugiego zawodnika). 

6.5.4.9.3 Przebieg konkurencji przeprowadzanej jedn ego dnia 

6.5.4.9.3.1 Wszyscy strzelcy z kaŜdej zmiany pierwszej części, strzelają ponownie 
razem w jednej zmianie drugiej części, w tych samych sekcjach, lecz w 
odwróconym porządku, na przykład: 

 

  
 

6.5.4.9.4 Przebieg konkurencji przeprowadzanej w dw a dni 

6.5.4.9.4.1 Jeśli konkurencję przeprowadza się w dwa dni, pierwszą zmianą dru-
giego dnia strzelań musi być środkowa zmiana z pierwszego dnia lub w 
przypadku parzystej ilości zmian - druga ze zmian środkowych, na przy-
kład: 
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6.5.5 Dla konkurencji strzelania do rzutków patrz reguła 9.7.4.3. 

6.5.6 Ruchoma tarcza 

6.5.6.1 KaŜdy strzelec musi strzelać całą konkurencję na wyznaczonej strzelni-
cy. Zmiana strzelnicy moŜe nastąpić tylko wtedy, gdy jury zadecyduje, 
Ŝe na danej strzelnicy panują odmienne warunki, np. inne oświetlenie.  

6.5.6.2 Jeśli konkurencja jest rozgrywana w ciągu jednego (1) dnia, porządek 
strzelań drugiej części pozostaje taki sam jak w pierwszej. 

6.5.6.3 Jeśli konkurencja jest rozgrywana przez dwa dni, strzelec sklasyfikowa-
ny najniŜej po pierwszym dniu strzela drugiego dnia jako pierwszy, a 
strzelec sklasyfikowany najwyŜej - jako ostatni. 

6.5.7 Strzelania treningowe 

6.5.7.1 Trening oficjalny 

 Trening oficjalny musi być zapewniony w następnym dniu po oficjalnym 
dniu przybycia na zawody. 

6.5.7.2 Trening przed konkurencj ą 

 Dla konkurencji karabinowych, pistoletowych oraz ruchomej tarczy 
strzelnica musi być udostępniona przynajmniej na jedną (1) godzinę 
(ale nie przelicząc czasu na jednego zawodnika) na krótki trening w 
dniu poprzedzającym daną konkurencję. Treningi te są treningami do-
datkowymi, poza treningami oficjalnymi ogłoszonymi w programie za-
wodów (w przypadku strzelań do rzutków patrz oddzielne przepisy). 

6.5.7.3 Trening nieoficjalny 

 Poza treningiem oficjalnym zawodnikom naleŜy zapewnić moŜliwość 
trenowania w tak szerokim zakresie na jaki pozwalają warunki organi-
zacyjne. 

6.5.7.4 Strzelnica testowa 

 Do testowania przez strzelców broni, musi być wydzielona specjalna 
nadzorowana strzelnica bez wystawionych tarcz. 

6.6 JURY ZAWODÓW 

6.6.1 Na zawodach/mistrzostwach ISSF, jury musi zostać wybrane zgodnie z 
przepisami i regulaminami ISSF aby pomagać, radzić, a takŜe nadzo-
rować personel obsługujący, wyznaczony przez Komitet Organizacyjny. 
Dla nadzorowania przebiegu konkurencji musi być powołane Jury 
strzelnicy. Dla nadzorowania oceny tarcz i tworzenia tabeli wyników 
musi być powołana Komisja Klasyfikacyjna (Classification Jury). Musi 
zostać powołane Jury kontroli sprzętu. Wszyscy członkowie  jury, peł-
niący obowiązki mają obowiązek noszenia „kamizelki ISSF Jury”, która 
musi zostać zamówiona w siedzibie głównej ISSF. 
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6.6.1.1 Sędziowie są odpowiedzialni za bieŜący przebieg zawodów, podczas 
gdy jury działa jako organ doradczy i nadzorujący. Sędziowie i jury mu-
szą ze sobą ściśle współpracować. Sędziowie i członkowie jury są od-
powiedzialni – odpowiednio - przed Komitetem Organizacyjnym i ISSF 
za przeprowadzenie zawodów w sposób zgodny z przepisami i regula-
minami ISSF. 

6.6.1.2 Wszyscy sędziowie i członkowie jury muszą znać przepisy ISSF 
i zapewniać ich właściwe przestrzeganie w czasie trwania zawodów. 

6.6.1.3 Członkowie jury mają prawo podejmowania podczas zawodów indywi-
dualnych decyzji, ale w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości 
powinni naradzić się z innymi członkami jury i sędziami. JeŜeli osoba 
funkcyjna zespołu lub zawodnik nie zgadza się z decyzją pojedynczego 
członka jury, moŜe przez złoŜenie pisemnego protestu domagać się 
podjęcia decyzji większością składu jury. 

6.6.2 Obowi ązki i funkcje Jury 

6.6.2.1 Przed rozpoczęciem zawodów w kaŜdej konkurencji jury musi skontro-
lować strzelnice, oraz sprawdzić ogólne przygotowanie, organizację 
personelu obsługującego, itd., pod kątem zgodności z przepisami ISSF. 
Czynności te są niezaleŜne od wcześniej dokonanej kontroli przez De-
legata Technicznego. 

6.6.2.2 Gdy uŜywane są tarcze elektroniczne, ich działanie i dokładność muszą 
być sprawdzone pod kontrolą Delegata Technicznego. 

6.6.2.3 Jury musi nadzorować kontrolę broni, sprzętu i wyposaŜenia (w Sekcji 
Kontroli WyposaŜenia), oraz nieustannie obserwować postawy strze-
leckie i wyposaŜenie zawodników. 

6.6.2.4 Jury ma prawo kontrolować broń, wyposaŜenie, postawy zawodników, 
itd., w dowolnym czasie, takŜe podczas trwania zawodów, z wyjątkiem 
chwili, gdy strzelec oddaje strzał (lub serię strzałów w konkurencjach, w 
których mierzony jest czas). Jednak w przypadku zagroŜenia bezpie-
czeństwa musi być podjęte natychmiastowe działanie. 

6.6.2.5 Jury musi nadzorować przydział stanowisk strzeleckich i tarcz, oraz 
rozkład strzelań. 

6.6.2.6 Jury musi rozpatrywać wszelkie protesty złoŜone zgodnie z przepisami 
ISSF do Komitetu Organizacyjnego. Po konsultacji z sędziami i osoba-
mi bezpośrednio zainteresowanymi jury musi podjąć decyzje dotyczące 
protestów. 

6.6.2.7 Podczas trwania zawodów, na strzelnicy musi zawsze znajdować się 
większość członków jury, aby moŜna było, w razie konieczności, zwołać 
posiedzenie jury i podjąć natychmiastową decyzję. Przewodniczący jury 
musi zapewnić obecność dostatecznej liczby członków jury - takŜe pod-
czas wszystkich treningów. 
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6.6.3 Jury musi podejmować decyzje we wszystkich przypadkach nieprzewi-
dzianych w przepisach ISSF. Takie decyzje muszą być podejmowane 
zgodnie z duchem i intencjami tych przepisów. KaŜda taka decyzja mu-
si być opisana i przesłana do Sekretariatu ISSF, aby – w razie koniecz-
ności – przepisy mogły być skorygowane lub zmienione. 

6.6.4 Zawodnicy i osoby funkcyjne zespołów nie mogą być członkami jury. 
W czasie trwania zawodów członkowie jury nie mogą doradzać ani po-
magać zawodnikom w sprawach nie dotyczących przepisów ISSF. 

6.7 FUNKCYJNI  ZAWODÓW 

 Muszą powstrzymywać się od jakichkolwiek rozmów z zawodnikiem lub 
komentowania jego wyniku lub czasu pozostałego do końca konkuren-
cji. 

6.7.1 Zadania i obowi ązki sędziego głównego strzela ń 

6.7.1.1 Dla kaŜdej konkurencji na określonej strzelnicy musi być wyznaczony 
sędzia główny strzelań, który odpowiada za wszystkich sędziów i per-
sonel strzelnicy. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie 
zawodów, za wydawanie wszystkich komend, a takŜe za współpracę 
personelu strzelnicy z jury; 

6.7.1.2 odpowiedzialny za szybkie usuwanie wszelkich awarii sprzętu i zapew-
nienie specjalistów, oraz materiałów niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania strzelnicy. Jego zadaniem jest rozstrzyganie spraw, 
których nie byli w stanie rozstrzygnąć sędziowie stanowiskowi. Sędzia 
główny strzelań musi mieć przez cały czas do dyspozycji specjalistę do 
obsługi urządzeń. W przypadkach przekraczających moŜliwości obsługi, 
naleŜy przewidzieć inne stosowne rozwiązania; 

6.7.1.3 odpowiedzialny, we współpracy z Kierownikiem Biura Obliczeń, za 
efektywną i szybką ocenę wszystkich tarcz; 

6.7.1.4 jeśli to konieczne, uczestniczy w losowaniu stanowisk strzeleckich. 

6.7.2 Zadania i obowi ązki sędziego stanowiskowego 

 Dla kaŜdej sekcji lub na kaŜde 5 do 10 stanowisk strzeleckich musi być 
wyznaczony sędzia stanowiskowy. Sędziowie stanowiskowi muszą: 

6.7.2.1 ponosić odpowiedzialność przed sędzią głównym strzelań za przebieg 
zawodów w obrębie powierzonej im sekcji tarcz, a takŜe muszą przez 
cały czas współpracować z członkami jury; 

6.7.2.2 wzywać strzelców do zajmowania stanowisk strzeleckich; 

6.7.2.3 sprawdzać zgodności nazwisk i numerów startowych strzelców z listą 
startową, metryczką strzelań i stanowiskową tablicą wyników;  

6.7.2.4 sprawdzić czy broń i przyrządy, wyposaŜenie i sprzęt zawodników 
zostały skontrolowane i zatwierdzone; 

6.7.2.5 sprawdzać postawy strzeleckie i informować członków jury o wszelkich 
nieprawidłowościach; 

6.7.2.6 wydawać wymagane lub niezbędne komendy; 
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6.7.2.7 podejmować niezbędne działania w razie wystąpienia niesprawności, 
protestu, zakłócenia lub innych okoliczności zachodzących podczas 
zawodów; 

6.7.2.8 odpowiadać za prawidłowe zapisywanie wartości strzałów przez pisa-
rzy, gdy uŜywane są tarcze papierowe; 

6.7.2.9 nadzorować właściwą obsługę tarcz; 

6.7.2.10 przyjmować protesty i przekazywać je członkowi jury; 

6.7.2.11 odpowiadać za rejestrowanie w protokole zdarzeń na strzelnicy, w 
metryczce strzelań, na taśmie wydruku lub na tarczach i stanowiskowej 
tablicy wyników wszelkich uwag dotyczących nieprawidłowości, zakłó-
ceń, kar, niesprawności, strzałów do obcej tarczy, przyznania czasu 
dodatkowego, strzałów powtórzonych, itp. 

6.7.3 Zadania i obowi ązki pisarza – tarcze papierowe 

 Dla kaŜdego stanowiska strzeleckiego musi być wyznaczony pisarz. 
Musi on: 

6.7.3.1 wpisywać lub sprawdzać informacje zawarte w metryczce strzelań i na 
tablicy wyników (nazwisko strzelca, numer startowy, numer stanowiska 
strzeleckiego, itp.); 

6.7.3.2 poinformować strzelca o przygotowaniu tarcz próbnych i ocenianych do 
strzelania. Strzelec musi wyraźnie informować pisarza o tym, czy za-
mierza strzelać do tarczy próbnej czy ocenianej, a pisarz musi potwier-
dzić otrzymaną informację. W celu uniknięcia nieporozumień języko-
wych, strzelec moŜe otrzymać dwie tabliczki z napisami PRÓBNA (SI-
GHTING) i OCENIANA (COMPETITION) . Dodatkowo kaŜda tabliczka 
powinna być opatrzona małą podobizną tarczy próbnej lub ocenianej. 
Strzelec musi jedynie pokazać właściwą tabliczkę pisarzowi; 

6.7.3.3 mieć lunetę obserwacyjną, gdy stosowany jest zdalnie sterowany sys-
tem zmiany tarcz. Jeśli pisarz nadzoruje zmianę tarcz, musi odczekać 
kilka sekund przed wydaniem sygnału do zmiany, aby dać strzelcowi 
moŜliwość obejrzenia wyniku strzału; 

6.7.3.4 nanosić, na uŜytek publiczności, wstępną wartość kaŜdego strzału do 
metryczki i na tablicę wyników umieszczoną powyŜej lub obok jego 
pulpitu; 

6.7.3.5 na strzelnicach, na których tarcze są mechanicznie transportowane na 
linię ognia, zbierać tarcze niezwłocznie po zakończeniu kaŜdej 10-
strzałowej serii i umieszczać je w zamykanym pojemniku, który jest 
przekazywany przez upowaŜniony personel do Biura Obliczeń. 

6.7.4 Obowi ązki pisarza - Tarcze papierowe - Ruchoma tarcza 

6.7.4.1 Sprawdza zgodność: nazwisk zawodników, ich numerów startowych, 
przydziału stanowisk strzeleckich i przynaleŜności państwowej z listą 
uczestników i metryczkami strzelań. 
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6.7.4.2 Zapisuje podany wynik i porównuje go z wynikiem na monitorze (jeśli 
jest uŜywany). Wpis w metryczce powinien być dokonany w taki spo-
sób, aby w Komisji Klasyfikacyjnej moŜna było rozróŜnić przebiegi lewe 
i prawe. 

6.7.4.3 Obowi ązki sędziego liniowego – Ruchoma tarcza 

6.7.4.3.1 Sędzia liniowy musi znajdować się w takim miejscu, aby mógł obser-
wować przygotowania strzelca i słyszeć jego komendę GOTÓW. Musi 
mieć moŜliwość obserwowania sposobu oceny wartości strzałów, mo-
mentu jej zakończenia i podania sygnału do uruchomienia tarczy. 

6.7.4.3.2 Sędzia liniowy obsługuje mechanizm startowy tarcz i zmienia prędkości 
przebiegów. Jeśli dla przebiegów mieszanych nie stosuje się urządze-
nia elektronicznego, przełączanie przebiegów musi odbywać się wg 
planu zatwierdzonego przez jury. 

6.7.5 Zadania i obowi ązki s ędziów tarczowych i obsługi schronu – tar-
cze papierowe 

6.7.5.1 Liczba sędziów tarczowych powinna odpowiadać liczbie sędziów sta-
nowiskowych. W przydzielonej im sekcji tarcz są oni odpowiedzialni za 
sprawną zmianę tarcz, pokazywanie wartości strzałów, oznaczanie 
i podnoszenie tarcz do następnych strzałów. 

6.7.5.2 Jeśli na tarczy nie moŜna odnaleźć przestrzeliny, sędzia tarczowy jest 
odpowiedzialny za ustalenie, czy nie znajduje się ona na sąsiednich 
tarczach i za rozstrzygnięcie tej sytuacji w porozumieniu z członkami ju-
ry i sędzią stanowiskowym. 

6.7.5.3 Jeśli uŜywany jest automatyczny system zmiany tarcz, personel obsłu-
gujący tarcze jest odpowiedzialny za załadowanie do urządzenia wła-
ściwych tarcz, wyjęcie ich i przygotowanie do przekazania do Biura Ob-
liczeń. Osoby te są takŜe odpowiedzialne za zapisywanie na tarczach 
wszelkich uwag dotyczących nieprawidłowości, które mogły mieć miej-
sce. 

6.7.5.4 Sędzia tarczowy musi sprawdzić, czy nie ma przestrzelin w białym polu 
(poza pierścieniami) tarczy oraz czy wszelkie ślady strzałów na ramie 
tarczy są wyraźnie zaznaczone. 

6.7.6 Zadania i obowi ązki sędziów tarczowych – tarcze papierowe – 
Ruchoma tarcza 

 Sędziowie tarczowi i ich pomocnicy muszą znajdować po obu stronach 
przebiegu na wszystkich strzelnicach wykorzystywanych podczas za-
wodów. Sędzia tarczowy jest odpowiedzialny za: 

6.7.6.1 umieszczenie na wózku właściwej tarczy dla danego przebiegu tarczy; 

6.7.6.2 prawidłowe załoŜenie połówek tarcz lub środków tarcz (strzelania na 
50m); prawidłowe zaklejanie przestrzelin; właściwy rytm pokazywania 
trafień, itd.; 

6.7.6.3 kontrolę tarcz po kaŜdym przebiegu i właściwe pokazywanie wartości i 
połoŜenia trafień; 

6.7.6.4 załoŜenie tarcz dla właściwego kierunku przed kaŜdym przebiegiem; 
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6.7.6.5 przestrzelina połoŜona w pobliŜu pierścienia ocenianego („przestrzelina 
wątpliwa”) musi mieć nadaną niŜszą wartość podczas pokazywania. 

6.7.6.6 Po zakończeniu strzelania kaŜdej serii tarcze muszą być zdjęte 
z wózków i umieszczone w zabezpieczonym pojemniku, gdzie oczekują 
na transport do Biura Obliczeń. Tarcze i metryczki strzelań muszą być 
dostarczone przez upowaŜniony personel do Biura Obliczeń, najpóźniej 
po ukończeniu strzelania przez drugiego strzelca. 

6.7.6.7 Przestrzeliny w tarczach próbnych uŜywanych do strzelań na 50m 
muszą być zaklejane czarnymi naklejkami. 

6.7.6.8 KaŜda seria musi rozpocząć się 4 strzałami próbnymi. Jeśli zawodnik 
nie oddaje strzałów próbnych, czarne naklejki do zaklejania przestrzelin 
muszą zostać umieszczone na właściwych tarczach poza pierścieniami 
ocenianymi. 

6.7.6.9 Przestrzeliny w tarczach uŜywanych do strzelań na 50m muszą być 
zaklejane naklejkami przezroczystymi. W celu ułatwienia oceny trafień 
tylko zewnętrzna krawędź przestrzeliny, leŜąca w pobliŜu pierścienia 
ocenianego, powinna być zaklejona. Nie moŜna zaklejać ostatniego tra-
fienia w kaŜdej tarczy. 

6.7.6.10 Szczegółowe przepisy dla strzela ń na 10m – Ruchoma tarcza 

6.7.6.10.1 Jeśli wymaga tego zastosowany mechanizm tarczowy i umoŜliwiają to 
zainstalowane zabezpieczenia, zmiany tarcz moŜe dokonywać sędzia 
tarczowy i jego pomocnik. Są oni odpowiedzialni za zachowanie wyma-
ganego rytmu zmian tarcz. 

6.7.7 Sędzia tarczowy - tarcze papierowe – 25m 

6.7.7.1 Na kaŜdą sekcję albo kaŜde 5 do 10 stanowisk strzeleckich musi być 
wyznaczony sędzia tarczowy. Liczba sędziów tarczowych musi odpo-
wiadać liczbie sędziów stanowiskowych. 

6.7.7.2 Sędzia tarczowy musi: 

6.7.7.2.1 odpowiadać za powierzoną mu grupę tarcz; 

6.7.7.2.2 zwracać uwagę członka jury na wszystkie trafienia wątpliwej wartości i 
po podjęciu decyzji, zasygnalizować połoŜenie i wartość strzałów; 

6.7.7.2.3 czuwać, aby tarcze były, zgodnie z przepisami, szybko, dokładnie 
i prawidłowo ocenione, zaklejone i/lub zmienione; 

6.7.7.2.4 pomagać przy rozstrzyganiu sytuacji wątpliwych, zgodnie z przepisami 
ISSF i we współpracy z sędzią stanowiskowym i jury. 

6.7.7.3 Pomocnik pisarza - tarcze papierowe – 25m 

 Wyniki wszystkich części konkurencji strzelanych na 25m są oficjalnie 
obliczane na strzelnicy. Pomocnik pisarza znajduje się na linii tarcz. 
Musi on zapisywać wyniki zgodne z ogłaszanymi przez sędziego tar-
czowego. Jeśli między wynikami zapisanymi przez pisarza i pomocnika 
pisarza zaistnieje róŜnica, której nie moŜna rozstrzygnąć, waŜne są wy-
niki zapisane przez pomocnika pisarza. 
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6.7.7.4 Obsługa tarcz 

 Obsługa tarcz nie moŜe zaklejać przestrzelin na tarczach ocenianych, 
akuszach kontrolnych i tarczach bliźniaczych lub zmieniać tarcz oce-
nianych lub arkuszy kontrolnych przed zakończeniem oceny wartości 
strzałów. 

6.7.8 Członkowie jury na linii tarcz – 25m 

6.7.8.1 Jeśli podczas strzelań na 25m uŜywane są tarcze papierowe, na kaŜdą 
sekcję tarcz lub na kaŜdą grupę 5 do 10 tarcz, musi być wyznaczony 
członek jury ds. klasyfikacji i/lub jury strzelań pistoletowych (jeden na 
jednego sędziego tarczowego). Musi on towarzyszyć sędziemu tarczo-
wemu na linii tarcz. 

6.7.8.2 Członek jury na linii tarcz musi dopilnować, aby tarcze - przed dokona-
niem oceny przestrzelin - były sprawdzane dla ustalenia właściwej licz-
by strzałów, strzałów wątpliwych (połoŜonych w pobliŜu pierścieni tar-
czy) itp. Sytuacje budzące wątpliwości muszą być rozstrzygane przed 
dokonaniem oceny wartości strzałów. 

6.7.8.3 Decyzje w sprawach wątpliwych muszą być podejmowane jednocze-
śnie przez dwóch (2) członków jury i sędziego tarczowego. Jeden z 
członków jury na linii tarcz powinien spełniać funkcję przewodniczącego 
i w razie potrzeby uŜywać kalibromierza. 

6.7.8.4 Członek jury na linii tarcz musi dopilnować, aby wszystkie wyniki zano-
towane przez pomocnika pisarza na linii tarcz były prawidłowe, a takŜe, 
aby wszystkie decyzje Jury zostały w porę zapisane i poświadczone na 
metryczce strzelań. 

6.7.8.5 Członek jury na linii tarcz musi dopilnować, aby nie zaklejono tarcz ani 
nie pokazano przestrzelin za pomocą kolorowego wskaźnika, dopóki 
sytuacje wątpliwe nie zostaną rozstrzygnięte, a wyniki prawidłowo zano-
towane przez pomocnika pisarza. 

6.7.8.6 Gdy do obliczania wyników uŜywany jest elektroniczny system tarcz, 
przy rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących oceny wartości 
strzałów powinien być obecny członek jury ds. klasyfikacji. Jeśli zacho-
dzi konieczność podejmowania decyzji w tych sprawach, a liczba człon-
ków jury ds. klasyfikacji jest niewystarczająca (dwóch lub mniej), muszą 
być obecni członkowie jury strzelań pistoletowych. 

6.7.9 Sędzia tarczowy - tarcze elektroniczne 

6.7.9.1 Sędzia tarczowy musi sprawdzić, czy nie ma przestrzelin w białym polu 
tarczy i wyraźnych śladów strzałów na ramie tarczy. Musi zaklei ć tar-
cze bli źniacze i kartony tylne oraz zakleić lub wymienić arkusze kon-
trolne . 

6.7.9.2 Tarcze bli źniacze, kartony tylne i arkusze kontrolne  nie mogą być 
zaklejane lub wymieniane aŜ do całkowitego zakończenia oceny trafień. 

6.7.10 Sędziowie techniczni - tarcze elektroniczne 



Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajów strzelań - 62 - 

6.7.10.1 Do obsługi wyposaŜenia tarcz elektronicznych mogą być wyznaczeni 
sędziowie techniczni. Mogą oni doradzać sędziom i członkom jury, lecz 
nie mogą podejmować Ŝadnych decyzji. 

6.7.10.2 Przed rozpoczęciem kaŜdej zmiany strzelań, w kaŜdej konkurencji, 
członek jury musi sprawdzić czy tarcze elektroniczne spełniają następu-
jące warunki: 

6.7.10.3 nie ma przestrzelin na białej powierzchni Ŝadnej tarczy; 

6.7.10.4 widoczne ślady po strzałach na ramach (obudowach) tarcz są wyraźnie 
oznaczone; 

6.7.10.5 w tarczach bliźniaczych nie ma Ŝadnych przestrzelin; 

6.7.10.6 nie ma przestrzelin na kartonach tylnych;  

6.7.10.7 arkusze kontrolne są wymienione. 

6.7.11 Procedura kontroli elektronicznego systemu t arcz (EST) nast ępu-
jąca po prote ście dotycz ącym wyniku, reklamacji, braku strzału, 
itd. 

6.7.11.1 Członek jury gromadzi następujące elementy (na kaŜdym zanotowane 
muszą być: numer stanowiska strzeleckiego, orientacja arkusza, tarczy, 
kartonu tylnego, zmiana strzelań, serie i czas podjęcia działań): 

6.7.11.1.1 arkusz kontrolny (25 i 50m). Jeśli jakaś przestrzelina jest ulokowana 
poza arkuszem kontrolnym, przed jego zdjęciem musi być dokonane 
geometryczne ustalenie połoŜenia przestrzelin w kartonie tylnym i arku-
szu kontrolnym; 

6.7.11.1.2 karton tylny (25, 50m i 300m); 

6.7.11.1.3 tarczę bliźniaczą (25m); 

6.7.11.1.4 czarną taśmę papierową (10m); 

6.7.11.1.5 czarną taśmę gumową (50m); 

6.7.11.1.6 protokół zdarzeń na strzelnicy; 

6.7.11.1.7 wydruk przebiegu strzelania (LOG print); 

6.7.11.1.8 dane z komputera tarcz elektronicznych (jeśli to konieczne). 

6.7.11.2 Członek jury musi skontrolować powierzchnię tarczy elektronicznej i jej 
ramę (obudowę) i zanotować połoŜenie kaŜdej przestrzeliny ulokowanej 
poza czarnym kołem. 

6.7.11.3 Przed wydaniem zgody przez jury ds. klasyfikacji nie moŜe być doko-
nane wyczyszczenie pamięci tarczy elektronicznej (CLEAR LOG). 

6.7.11.4 Musi zostać policzona ilość przestrzelin, a ich połoŜenie wzięte pod 
uwagę. Członkowie jury muszą skontrolować elementy wymienione po-
wyŜej, dokonać wstępnej oceny, a następnie wydać formalną decyzję. 

6.7.11.5 Członek jury musi nadzorować kaŜdą ingerencję w komputerowy sys-
tem rezultatów (np. przy wprowadzaniu kar, korekcja wyniku po awarii 
itd.). 
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6.8 POSTĘPOWANIE  DOTYCZĄCE  WYNIKÓW 

6.8.1 Biuro Obliczeń musi publikować na tablicy wyników wstępne listy wyni-
ków końcowych najwcześniej jak to moŜliwe po zakończeniu kaŜdej 
zmiany i konkurencji. 

6.8.1.1 Rezultaty końcowe muszą być zamieszczone na głównej tablicy wyni-
ków po upłynięciu czasu na protesty. 

6.8.2 Oficjalny Komunikat Klasyfikacyjny musi zawierać: 

6.8.2.1 spis treści; 

6.8.2.2 stronę potwierdzenia wyników (musi ona być podpisana przez Delegata 
Technicznego i przewodniczących wszystkich jury); 

6.8.2.3 listę wszystkich osób funkcyjnych zawodów; 

6.8.2.4 listę startową w poszczególnych konkurencjach z oznaczeniem naro-
dowości zawodników; 

6.8.2.5 program zawodów; 

6.8.2.6 listę medalistów z podaniem nazwisk; 

6.8.2.7 listę zdobytych medali przez poszczególne reprezentacje wraz z ich 
liczbą; 

6.8.2.8 listę nowych rekordów lub wyrównań rekordów; 

6.8.2.9 rezultaty końcowe w standardowym dla ISSF porządku konkurencji 
(męŜczyźni – karabin 10m, 50m i 300m, pistolet 10m, 50m i 25m, strze-
lanie do rzutków trap, double trap i skeet, ruchoma tarcza 10m i 50m; 
kobiety – taka sama kolejność; juniorzy – taka sama kolejność; juniorki 
– taka sama kolejność). 

6.8.2.9.1 Listy te muszą zawierać pełne nazwiska, zgodnie z numerami identyfi-
kacyjnymi ISSF (ISSF ID Numbers) (nazwisko (drukowanymi literami), 
całe imię (pierwsza litera imienia duŜa, zaś pozostałe litery małe)), nu-
mer startowy (Bib number) oraz narodowość (zgodnie z oficjalnym ko-
dem IOC). 
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6.8.2.9.2 W liście wyników naleŜy stosować następujące skróty: 

 DNF – nie ukończył konkurencji 

 DNS – nie wystartował 

 DSQ – zdyskwalifikowany 

 WR – nowy rekord świata 

 EWR – wyrównany rekord świata 

 FWR – nowy finałowy rekord świata 

 EFWR – wyrównany finałowy rekord świata 

 WRJ – nowy rekord świata juniorów 

 EWRJ – wyrównany rekord świata juniorów 

 OR – nowy rekord olimpijski 

 EOR – wyrównany rekord olimpijski 

 FOR – nowy finałowy rekord olimpijski 

 EFOR – wyrównany finałowy rekord olimpijski 

6.8.3 Jedna (1) kopia oficjalnych rezultatów w kaŜdej konkurencji musi być 
przesłana faksem do Sekretariatu ISSF niezwłocznie po ich zweryfiko-
waniu, lecz nie później niŜ do końca dnia zawodów. 

6.8.4 Jedna kopia papierowa i/lub elektroniczna kompletnych wyników ofi-
cjalnych musi zostać przesłana do Sekretariatu ISSF po zakończeniu 
zawodów, nie później niŜ trzy (3) dni po zakończeniu wszystkich konku-
rencji. 

6.8.5 Komisja Klasyfikacyjna  musi nadzorować ocenę wyników i wszelkie 
prace wykonywane w Biurze Obliczeń, oraz na linii tarcz w strzelaniach 
na 25m. Orzeka ona w jaki sposób trzeba oceniać strzały wątpliwe, de-
cyduje o ich wartości, oraz rozpatruje wszelkie uwagi i protesty doty-
czące oceny trafień. Oficjalna lista wyników końcowych musi być 
sprawdzona i podpisana przez członka Komisji Klasyfikacyjnej dla po-
twierdzenia jej poprawności. 

6.8.6 Gdy uŜywane są tarcze elektroniczne wiele czynności jest przez nie 
zautomatyzowanych, tym niemniej Komisja Klasyfikacyjna musi rozwią-
zywać wszelkie problemy i protesty związane z oceną wyników. 

6.8.7 Podczas zawodów/mistrzostw ISSF w Biurze Obliczeń muszą być 
oceniane tarcze przeznaczone dla: 

6.8.7.1 wszystkich konkurencji karabinowych w strzelaniach na 10m, 50m i 
300m (tylko tarcze papierowe); 

6.8.7.2 wszystkich konkurencji pistoletowych w strzelaniach na 10m i 50m 
(tylko tarcze papierowe); wszystkie konkurencje pistoletowe na 25m 
(tylko tarcze papierowe) są oceniane na linii tarcz; 

6.8.7.3 wszystkich strzelań do ruchomej tarczy na 10m i 50m (tylko tarcze 
papierowe); 
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6.8.7.4 wszystkie wyniki wymienionych powyŜej konkurencji lub ich części, 
obliczone wcześniej na strzelnicy, traktowane są jako wyniki prowizo-
ryczne. 

6.8.8 Wszystkie tarcze, które są oceniane w Biurze Obliczeń, muszą być do 
niego dostarczane z linii tarcz w zamkniętych pojemnikach, odpowied-
nio zabezpieczonych. 

6.8.9 Oceniane tarcze dla konkurencji, których wyniki są obliczane w Biurze 
Obliczeń, muszą być ponumerowane zgodnie z numeracją metryczek. 
Biuro Obliczeń jest odpowiedzialne za prawidłowe ponumerowanie 
tarcz. Musi takŜe skontrolować tarcze przed rozpoczęciem kaŜdej kon-
kurencji, zanim zostaną one przekazane sędziemu głównemu lub innym 
osobom funkcyjnym strzelnicy. 

6.8.10 Sędzia główny strzelań i Kierownik Biura Obliczeń są odpowiedzialni za 
szybkie dostarczanie tarcz do Biura Obliczeń w celu ich natychmiasto-
wej oceny po strzelaniu tak, aby nie powstawało opóźnienie w sporzą-
dzaniu listy wyników. 

6.8.11 W Biurze Obliczeń muszą być wykonywane następujące czynności: 

6.8.11.1 określenie wartości poszczególnych przestrzelin; 

6.8.11.1.1 określanie i liczenie dziesiątek wewnętrznych; 

6.8.11.2 podsumowanie wartości strzałów lub odjęcie punktów karnych; 

6.8.11.3 wprowadzenie wyników na oficjalną tablicę wyników; 

6.8.11.4 sumowanie wyników poszczególnych serii i wyników całkowitych. 

6.8.12 KaŜdy członek Biura Obliczeń musi potwierdzić swoją pracę podpisem 
złoŜonym na tarczy, w metryczce strzelań lub na liście wyników. 

6.8.13 NiezaleŜnie od ustalenia rezultatów strzelań, Biuro Obliczeń musi 
skontrolować 10 najlepszych wyników indywidualnych i 3 najlepsze 
wyniki zespołowe przed opublikowaniem listy wyników końcowych. 

6.8.14 Wartości przestrzelin 

6.8.14.1 Wszystkie przestrzeliny są oceniane zgodnie z najwyŜszą wartością 
pola lub pierścienia ocenianego tarczy, na które się nakładają. Jeśli 
przestrzelina styka się z pierścieniem (linią dzielącą pola oceniane), tra-
fienie ocenia się jako przynaleŜne do pola o wyŜszej wartości. Wartość 
kaŜdego takiego trafienia określa się przez stwierdzenie, czy krawędź 
przestrzeliny lub kalibromierza włoŜonego w nią dotyka zewnętrznej 
krawędzi pierścienia ocenianego.  

 Wyjątkiem od powyŜszego przepisu jest ocenianie wewnętrznej dzie-
siątki w tarczy dla strzelań z karabinu pneumatycznego. 

6.8.14.2 Wartości przestrzelin wątpliwych określa się przy pomocy kalibromierza 
lub innego przyrządu. Wkładanie kalibromierza w przestrzelinę musi 
zawsze następować przy poziomym połoŜeniu tarczy. 



Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajów strzelań - 66 - 

6.8.14.3 Jeśli precyzyjne uŜycie kalibromierza trzpieniowego jest utrudnione na 
skutek bezpośredniej bliskości innej przestrzeliny, jej wartość musi być 
określona przy pomocy kalibromierza wygrawerowanego na płaskiej, 
przezroczystej płytce, który ułatwia odtworzenie połoŜenia pierścienia 
ocenianego lub liczby przestrzelin mogących się nakładać. 

6.8.14.4 Jeśli dwie osoby oceniające przestrzelinę nie zgadzają się co do jej 
wartości, naleŜy niezwłocznie poprosić o decyzję jury. 

6.8.14.5 Kalibromierz trzpieniowy moŜe być włoŜony w kaŜdą przestrzelinę tylko 
jeden raz i tylko przez członka jury. Z tego powodu kaŜde uŜycie kali-
bromierza musi być zaznaczone na tarczy przez oceniających wraz z 
ich podpisami oraz wartością strzału. 

6.8.14.6 Przestrzeliny ulokowane poza pierścieniami ocenianymi własnej tarczy 
zawodnika ocenia się jako chybione. 

6.8.15 Wszystkie nieprawidłowości, kary, chybienia, niesprawności, przyznanie 
dodatkowego czasu, powtarzane strzały/serie, anulowania strzałów, itd. 
muszą być wyraźnie zaznaczone i opisane przez sędziego i/lub członka 
jury w protokole zdarzeń na strzelnicy (patrz formularz, zamieszczony 
pod koniec tych przepisów), na taśmie wydruku, w metryce strzelania, 
na tarczy papierowej i tablicy wyników, w celu poinformowania o nich 
Biura Obliczeń. 

6.8.16 Odjęcia punktów od wyniku  naleŜy zawsze dokonywać w serii, w 
trakcie strzelania której doszło do wykroczenia. W przypadku odejmo-
wania punktów od wyniku jako całości, naleŜy dokonać tego od strzału 
(strzałów) o najniŜszej wartości w pierwszej serii ocenianej. 

6.9 ZASADY OCENIANIA (TARCZE PAPIEROWE) KONKURENCJE  25m 

6.9.1 Metryczka (wypełniana przez pomocnika pisarza) musi zostać podpisa-
na przez sędziego tarczowego i członka jury z linii tarcz. Metryczka ta 
(stanowiąca oryginał) musi być dostarczona w bezpieczny sposób do 
Biura Obliczeń w celu sprawdzenia i ostatecznego zapisu wyników. 

6.9.1.1 Strzały sko śne 

6.9.1.1.1 Jeśli w czasie strzelań szybkich strzał został oddany podczas obrotu 
tarcz, nie moŜe być oceniony jako trafienie, jeŜeli najdłuŜszy poziomy 
wymiar przestrzeliny (pomija się ślad pozostawiony na powierzchni tar-
czy przez pocisk lub ołów) przekracza 7 mm w strzelaniach na 25m z 
pistoletu bocznego zapłonu (5,6 mm/.22”) lub 11 mm w strzelaniach na 
25m z pistoletu centralnego zapłonu. 

6.9.1.1.2 Pomiar wydłuŜonej poziomo przestrzeliny musi być dokonany za pomo-
cą kalibromierza do przestrzelin skośnych. Jeśli przy uŜyciu przezro-
czystego kalibromierza do przestrzelin skośnych wewnętrzna krawędź 
wygrawerowanej na nim linii dotyka pierścienia ocenianego, strzał 
przyjmuje wyŜszą - z dwóch pól ocenianych - wartość. 

6.9.1.2 Jury musi nadzorować wszystkie działania dotyczące oceny wartości 
strzałów i obliczania wyników. 
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6.9.1.2.1 Pokazywanie, ocena i zapisywanie warto ści strzałów 

6.9.1.2.2 Gdy tylko sędzia tarczowy otrzyma sygnał, Ŝe zachowane są warunki 
bezpieczeństwa na strzelnicy, musi odwrócić tarcze płaszczyznami do 
strzelców. Sędzia tarczowy w obecności co najmniej jednego członka 
jury musi pokazać trafienia w kaŜdej tarczy i głośno przekazać ich war-
tości pisarzowi znajdującemu się na linii ognia. Pisarz zapisuje je w me-
tryczce strzelań i na małej tablicy wyników znajdującej się przy jego 
pulpicie. 

6.9.1.2.3 Pomocnik pisarza musi towarzyszyć sędziemu tarczowemu i zapisywać 
przekazywane przez niego wartości strzałów na karcie wyników. 

6.9.1.2.4 Wartość i połoŜenie trafień w tarczy muszą być pokazywane zawodni-
kom i publiczności w następujący sposób: 

6.9.1.2.4.1 w strzelaniach z pistolet szybkostrzelnego (25m) za pomocą koloro-
wych krąŜków. KrąŜki powinny mieć średnicę 30÷50mm. Muszą być 
pomalowane z jednej strony na czerwono, a z drugiej - na biało. Syme-
trycznie przez środek krąŜka powinien przechodzić wrzecionowaty 
trzpień o średnicy ok. 5 mm i długości ok. 30 mm. Po kaŜdej 5-
strzałowej serii, po ustaleniu i ogłoszeniu wartości strzałów, sędzia tar-
czowy musi umieścić krąŜki w przestrzelinach; 

6.9.1.2.4.2 10-tkę naleŜy pokazać umieszczając w przestrzelinie krąŜek zwrócony 
czerwoną stroną do strzelca. Wartości poniŜej dziesiątki muszą być po-
kazywane krąŜkiem zwróconym do strzelca białą stroną. Po pokazaniu 
trafień, wyniki serii muszą być pokazane na małych tablicach wyników 
umieszczonych na linii tarcz i zanotowane przez pomocnika pisarza. 
Wyniki serii muszą być takŜe ogłoszone. Następnie krąŜki muszą zo-
stać usunięte, a tarcze zaklejone; 

6.9.1.2.4.3 w strzelaniach z pistoletu standardowego (25m), pistoletu sportowego 
(25m) i pistoletu centralnego zapłonu (25m) wartość i połoŜenie trafień 
pokazuje się za pomocą wskaźnika z krąŜkiem o średnicy 30÷50mm, z 
jednej strony czerwonym, a z drugiej białym. KrąŜek umocowany jest na 
uchwycie o długości ok. 300 mm. Po ogłoszeniu wartości strzału przez 
sędziego tarczowego naleŜy umieścić krąŜek wskaźnika na przestrzeli-
nie, czerwoną stroną do strzelca w przypadku dziesiątki i białą - w przy-
padku trafień poniŜej dziesiątki. Gdy serie oddaje się do jednej tarczy 
ogłaszanie wartości strzałów rozpoczyna się od dziesiątek. Po pokaza-
niu kaŜdego strzału naleŜy ogłosić wynik całkowity serii. 

6.9.1.2.4.4 Strzały próbne muszą być pokazane i zapisane. 

6.9.2 Post ępowanie podczas oficjalnej oceny tarcz na strzelnic y 

6.9.2.1 Sędzia tarczowy i sędzia stanowiskowy muszą sprawdzać, czy wyniki 
zapisane na tablicy wyników są takie same jak wyniki zanotowane na 
linii tarcz. 

6.9.2.2 Wszelkie róŜnice wartości zapisanych wyników naleŜy rozstrzygać 
natychmiast. 

6.9.2.3 Po pokazaniu i zapisaniu wartości strzałów: 
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6.9.2.3.1 tarcze muszą zostać zaklejone i przygotowane do następnych serii (w 
strzelaniach szybkich); lub 

6.9.2.3.2 tarcze muszą zostać zmienione, a tarcze bliźniacze zmienione lub 
zaklejone do następnych serii; 

6.9.2.3.3 tarcze i tarcze bliźniacze muszą zostać szybko usunięte i zastąpione 
nowymi dla następnego strzelca. 

6.9.2.4 Wypełniona metryka strzelań powinna być podpisana przez strzelca 
obok wyniku całkowitego przed opuszczeniem przez niego strzelnicy 
aby potwierdzić jego wynik.  

6.10 PRZEPISY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA SIĘ STRZELCÓW I OSÓB 
FUNKCYJNYCH 

6.10.1 Zabronione są demonstracje polityczne, religijne lub rasowe podczas 
zawodów/mistrzostw ISSF. 

6.10.2 KaŜdy zespół musi mieć kierownika, który jest odpowiedzialny za utrzy-
manie dyscypliny w swoim zespole. Kierownikiem zespołu moŜe być 
wytypowany zawodnik. Kierownik zespołu musi przez cały czas 
współpracować z osobami funkcyjnym strzelnicy w sprawach dotyczą-
cych bezpieczeństwa, sprawnego przebiegu zawodów i sportowego 
współzawodnictwa. Kierownik jest odpowiedzialny za wszystkie oficjal-
ne sprawy dotyczące jego zespołu. 

6.10.3 Kierownik zespołu odpowiada za: 

6.10.3.1 skompletowanie wymaganych dokumentów (zgłoszeń) z dokładnymi 
danymi i przedłoŜenie ich we właściwym miejscu i czasie; 

6.10.3.2 znajomość programu zawodów; 

6.10.3.3 zgłoszenie się przygotowanych do strzelania zawodników, na wyzna-
czonym stanowisku strzeleckim, we właściwym czasie, z zatwierdzo-
nym sprzętem; 

6.10.3.4 sprawdzanie wyników i składanie protestów, gdy to konieczne; 

6.10.3.5 sprawdzanie wstępnych i oficjalnych komunikatów, wyników i ogłoszeń; 

6.10.3.6 przyjmowanie oficjalnych informacji i zaleceń, oraz przekazywanie ich 
członkom zespołu. 

6.10.4 Zawodnik powinien stawi ć się, przygotowany do strzelania, na wła-
ściwym stanowisku strzeleckim, we właściwym czasie, z zatwierdzonym 
sprzętem. 

6.10.5 Doradztwo trenerskie podczas zawodów 

6.10.5.1 Zabronione jest przekazywanie strzelcowi instrukcji w jakiejkolwiek 
formie , gdy znajduje się on na linii ognia. Przebywając na linii ognia, 
zawodnik moŜe rozmawiać tylko z członkami jury lub sędziami. 
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6.10.5.2 Jeśli zawodnik chce rozmawia ć z kimś innym, musi rozładować broń, 
umieścić ją w bezpieczny sposób na linii ognia (jeśli to moŜliwe - na 
półce lub stoliku). W przypadku broni ryglowanej, zamek musi być 
otwarty i pozostawiony w tylnym połoŜeniu. Zawodnik moŜe opuścić 
stanowisko strzeleckie tylko po powiadomieniu o tym sędziego i bez 
przeszkadzania innym zawodnikom. 

6.10.5.3 Jeśli osoba funkcyjna zespołu chce rozmawia ć z członkiem zespołu 
znajdującym się na linii ognia, nie moŜe się z nim bezpośrednio kontak-
tować. Musi uzyskać zezwolenie sędziego lub członka jury, który na-
stępnie przywołuje zawodnika z linii ognia. 

6.10.5.4 Jeśli zawodnik lub osoba funkcyjna zespołu narusza powyŜsze przepi-
sy, otrzymuje ostrzeŜenie za pierwsze takie wykroczenie. Gdy narusze-
nie przepisów powtarza się, od wyniku strzelca muszą zostać odjęte 
dwa (2) punkty, a osoba funkcyjna zespołu musi opuścić bezpośrednie 
sąsiedztwo linii ognia. 

6.10.6 Kary za naruszanie przepisów 

6.10.6.1 W przypadkach naruszania przepisów lub nieprzestrzegania poleceń 
wydawanych przez sędziów lub jury, członek jury lub jury mogą nakła-
dać na zawodnika następujące kary. 

6.10.6.1.1 OstrzeŜenie musi być zasygnalizowane w taki sposób, by nie było 
wątpliwości, Ŝe jest to „OSTRZEśENIE” („WARNING”) i Ŝółta kartka 
musi być pokazana. JednakŜe, nie jest konieczne poprzedzanie innych 
kar ostrzeŜeniem. Fakt ten musi być przez członka jury odnotowany w 
protokole zdarzeń na strzelnicy i w metryce strzelań. 

6.10.6.2 Odjęcie punktów od wyniku - zasądzone przez co najmniej dwóch (2) 
członków jury i zasygnalizowane pokazaniem zielonej kartki z napisem 
„ODJ ĘCIE” („DEDUCTION”) . Fakt ten musi być przez członka jury 
odnotowany w protokole zdarzeń na strzelnicy, na taśmie wydruku i w 
metryce strzelań. 

6.10.6.3 Dyskwalifikację, zasygnalizowaną pokazaniem przez członka jury czer-
wonej kartki z napisem „DYSKWALIFIKACJA” („DISQUALIFICA-
TION”) . Dyskwalifikacja moŜe zostać nałoŜona tylko na podstawie de-
cyzji większości składu jury. 

6.10.6.3.1 W przypadku nałoŜenia dyskwalifikacji na strzelca uczestniczącego 
w strzelaniu finałowym zostaje on sklasyfikowany na ostatnim miejscu 
wśród finalistów i moŜe zachować wynik z kwalifikacji wraz z wynikiem 
ewentualnego baraŜu przed Finałami. 

6.10.6.4 Kartki powinny mieć wymiary ok. 70 mm x 100 mm. 
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6.10.6.5 Kary nakładane przez jury powinny by ć stopniowane w sposób 
nast ępuj ący: 

6.10.6.5.1 w przypadku wyra źnego naruszenia przepisów, najpierw musi zostać 
udzielone OSTRZEśENIE, aby zawodnik miał moŜliwość naprawienia 
błędu. W miarę moŜliwości, ostrzeŜeń tych naleŜy udzielać podczas tre-
ningu lub w czasie oddawania strzałów próbnych. Jeśli zawodnik w 
czasie określonym przez jury nie naprawia tego błędu, od jego wyniku 
muszą zostać odjęte dwa (2) punkty. Jeśli zawodnik nadal nie naprawia 
błędu, musi zostać orzeczona dyskwalifikacja; 

6.10.6.5.2 w przypadku świadomego zatajania narusze ń przepisów, musi zostać 
orzeczona natychmiastowa dyskwalifikacja. 

6.10.6.6 Jeśli zawodnik w sposób niesportowy przeszkadza innemu zawodni-
kowi , gdy on strzela, dwa (2) punkty muszą zostać odjęte od jego wyni-
ku. Jeśli incydent powtarza się, musi być orzeczona dyskwalifikacja. 

6.10.6.7 JeŜeli zawodnik, poproszony o wyjaśnienie incydentu, świadomie 
i rozmyślnie udziela fałszywych informacji , od jego wyniku muszą zo-
stać odjęte dwa (2) punkty. W powaŜniejszych przypadkach moŜe być 
orzeczona dyskwalifikacja. 

6.10.6.8 Jeśli zawodnik manipuluje bronią w sposób niebezpieczny  lub naru-
sza jakiekolwiek przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa, moŜe zo-
stać zdyskwalifikowany przez jury. 

6.11 PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODÓW 

6.11.1 Obsługa tarcz 

6.11.1.1 Tarcze papierowe 

6.11.1.1.1 Karabin pneumatyczny i Pistolet pneumaty czny 10m 

6.11.1.1.1.1 Zmiany tarcz dokonuje strzelec pod nadzorem sędziów stanowisko-
wych. Strzelec jest odpowiedzialny za strzelanie do właściwych tarcz. 

6.11.1.1.1.2 Niezwłocznie po ukończeniu kaŜdej 10-strzałowej serii strzelec musi 
połoŜyć tarcze w dogodnym dla pisarza miejscu, który musi je włoŜyć 
do zabezpieczonego pojemnika, przekazywanego następnie przez 
upowaŜniony personel do Biura Obliczeń. 

6.11.1.1.2 Karabin i Pistolet 50m 

6.11.1.1.2.1 Jeśli do zmiany tarcz uŜywane są transportery lub urz ądzenia zmie-
niaj ące sterować nimi moŜe strzelec lub pisarz. W obu przypadkach 
strzelec jest odpowiedzialny za strzelanie do właściwej tarczy. 
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6.11.1.1.2.2 Jeśli strzelec uwaŜa, Ŝe pokazywanie wyników  lub zmiana tarcz 
odbywa si ę zbyt wolno , moŜe powiadomić o tym sędziego stanowi-
skowego. JeŜeli sędzia lub członek jury uznają reklamację za uzasad-
nioną, muszą spowodować poprawę sytuacji. Jeśli strzelec lub osoba 
funkcyjna zespołu uzna, Ŝe nie nastąpiła poprawa, strzelec lub osoba 
funkcyjna zespołu moŜe wnieść protest do jury. Jury moŜe przedłuŜyć 
czas o maksymalnie 10 minut. Tego rodzaju reklamacje nie mogą być 
zgłaszane w ciągu ostatnich 30 minut trwania konkurencji, z wyjątkiem 
nieprzewidzianych okoliczności. 

6.11.1.2 Elektroniczne systemy tarcz 

 Jest bardzo waŜne aby zawodnicy samodzielnie zapoznali się podczas 
treningu z obsługą przycisków kontrolnych, które zmieniają prezentację 
tarczy na ekranie monitora (opcja ZOOM) oraz umoŜliwiają zmianę tar-
czy próbnej na ocenianą (opcja MATCH). W konkurencjach 10m i 50m 
strzelec sam dokonuje zmiany tarczy próbnej na ocenianą i jest za tę 
czynność odpowiedzialny. Jeśli strzelec ma jakiekolwiek wątpliwości, 
musi poprosić o pomoc sędziego stanowiskowego. W konkurencji 25m 
odpowiedzialność naleŜy do zadań personelu strzelnicy.  

6.11.1.2.1 Niedozwolone jest zasłanianie ekranu monitora  (lub jego części) 
znajdującego się na stanowisku strzeleckim. Cały ekran musi być wi-
doczny dla jury i personelu strzelnicy. 

6.11.1.2.2 Bez zezwolenia jury zabronione jest dotykanie przez strzelca i obsłu-
gę strzelnicy panelu kontrolnego drukarki  i/lub taśmy wydruku przed 
zakończeniem strzelania postawy lub konkurencji. Strzelec, w celu po-
twierdzenia wyniku strzelania, powinien podpisać wydruk (obok wyniku 
całkowitego) przed opuszczeniem stanowiska. 

6.11.1.2.3 Jeśli strzelec zapomni podpisać wydruk, członek jury lub sędzia stano-
wiskowy powinien opisać wydruk tak, by moŜna było przekazać go do 
Biura Obliczeń. 

6.11.2 Przepisy dla karabinu 10m i 50m oraz konkure ncji pistoletowych 

6.11.2.1 Czas przygotowawczy 

6.11.2.1.1 Przed rozpoczęciem konkurencji strzelec musi dysponować czasem 10 
minut na dokonanie ostatecznych przygotowań. W czasie przygoto-
wawczym tarcze próbne muszą być widoczne. Sędzia główny strzelań 
musi zezwolić strzelcom na umieszczenie ich sprzętu na stanowiskach 
strzeleckich przed rozpoczęciem czasu przygotowawczego, upewniając 
się przy tym, czy poprzednia zmiana została zakończona. Sędzia głów-
ny strzelań ogłasza zakończenie poprzedniej zmiany. Kontrole poprze-
dzające konkurencję, przeprowadzane przez jury i sędziów stanowi-
skowych muszą być zakończone przed rozpoczęciem czasu przygoto-
wawczego. 
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6.11.2.1.2 Czas przygotowawczy rozpoczyna komenda POCZĄTEK CZASU 
PRZYGOTOWAWCZEGO (PREPARATION TIME BEGINS NOW).  Na 
stanowiskach strzeleckich, przed i podczas czasu przygotowawczego, 
strzelcy mogą manipulować bronią, strzelać na sucho i przeprowadzać 
ćwiczenia w przyjmowaniu postawy i celowaniu, po upewnieniu się, Ŝe 
nikt z personelu strzelnicy nie znajduje się przed linią ognia. 

6.11.2.2 Start 

6.11.2.2.1 śaden strzał nie moŜe być oddany przed rozpoczęciem konkurencji. 

6.11.2.2.2 Konkurencję uwaŜa się za rozpoczętą z chwilą wydania przez sędziego 
głównego strzelań komendy START. KaŜdy strzał oddany po zakoń-
czeniu przez strzelca strzałów próbnych musi być zaliczony do jego 
wyniku. Niemniej jednak strzelanie na sucho jest dozwolone. 

6.11.2.3 Strzały próbne – strzały przed komend ą START i po komendzie 
STOP 

6.11.2.3.1 Strzały próbne  (w nieograniczonej liczbie) mogą być oddawane tylko 
przed rozpoczęciem strzałów ocenianych kaŜdej konkurencji lub posta-
wy. Po oddaniu pierwszego strzału ocenianego dodatkowe strzały 
próbne nie są dozwolone, chyba Ŝe za zezwoleniem jury stosownie do 
niniejszych przepisów. Wszelkie dodatkowe strzały próbne, oddane 
z naruszeniem tego przepisu, zostaną ocenione jako chybione. 

6.11.2.3.2 Strzał lub strzały oddane przed rozpocz ęciem  oficjalnego czasu strze-
lania muszą być karane odj ęciem dwóch (2) punktów karnych  od 
wyniku uzyskanego w pierwszej tarczy ocenianej za kaŜdy oddany 
strzał. Strzał lub strzały w ogóle nie oddane muszą być ocenione jako 
chybione w ostatniej tarczy (tarczach). To samo odnosi się do strzałów 
oddanych po upływie oficjalnego czasu strzelania, chyba Ŝe sędzia 
główny strzelań lub członek jury przyznali czas dodatkowy. Jeśli strzały 
spóźnione nie mogą być zidentyfikowane muszą zostać uniewaŜnione 
przez odjęcie strzałów o najwyŜszych wartościach z tych tarcz. 

6.11.3 Pozostaj ący czas strzelania 

6.11.3.1 Sędzia główny strzelań musi poinformować strzelców przez megafon 
o pozostającym do ich dyspozycji czasie strzelania na dziesięć (10) 
i pięć (5) minut przed jego zakończeniem. 

6.11.3.2 Konkurencja musi zakończyć się komendą STOP lub na odpowiedni 
sygnał. 

6.11.3.3 Jeśli strzał lub strzały zostały oddane po komendzie STOP, muszą być 
zaliczone jako chybione. Jeśli strzały te nie mogą być zidentyfikowane, 
najwyŜsze trafienia muszą być odjęte na tej tarczy i zaliczone jako chy-
bione. 

6.11.4 Przepisy szczegółowe dla strzela ń 10m 

6.11.4.1 Jeśli strzelec podczas czasu przygotowawczego powoduje wyzwolenie 
środka miotaj ącego  musi być ukarany OSTRZEśENIEM za pierwsze 
takie wykroczenie i ODJĘCIEM dwóch (2) punktów karnych od najniŜ-
szej wartości strzału w pierwszej serii ocenianej za drugie i kaŜde kolej-
ne wykroczenia. 
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6.11.4.1.1 Wszelkie wyzwalanie środka miotaj ącego , po załoŜeniu pierwszej 
tarczy ocenianej, bez śladu trafienia w tarczę, będzie zaliczone jako 
chybienie. Strzelanie na sucho bez wyzwalania środka miotającego jest 
dozwolone, z wyjątkiem strzelań finałowych. 

6.11.4.1.2 Jeśli strzelec chce wymienić lub napełnić butlę z gazem lub powietrzem 
musi w tym celu opuścić stanowisko strzeleckie (na co musi uzyskać 
zezwolenie). śaden czas dodatkowy nie moŜe być przyznany jako re-
kompensata czasu straconego przez zawodnika na opuszczenie sta-
nowiska, aby wymienić lub napełnić butlę. 

6.11.4.2 Karabin lub  pistolet moŜna ładować tylko jednym (1) pociskiem. 

6.11.4.2.1 Jeśli karabin lub pistolet zostanie przypadkowo załadowany więcej niŜ 
jednym (1) pociskiem: 

6.11.4.2.2 jeŜeli strzelec jest świadomy tej sytuacji, musi unieść wolną rękę w celu 
zasygnalizowania problemu sędziemu stanowiskowemu. Sędzia musi 
nadzorować rozładowanie; strzelca nie karze się. Nie przyznaje się 
czasu dodatkowego, ale strzelec moŜe kontynuować strzelanie; 

6.11.4.2.3 gdy strzelec jest nieświadomy tej sytuacji musi natychmiast po zorien-
towaniu się powiadomić sędziego stanowiskowego. Stosuje się wtedy 
następujące postępowanie: 

6.11.4.2.4 jeśli w tarczy znajdują się dwie (2) przestrzeliny, zalicza się przestrzeli-
nę o wyŜszej wartości, a druga jest anulowana, 

6.11.4.2.5 jeśli w tarczy znajduje się tylko jedna (1) przestrzelina, zalicza się ją. 

6.11.5 Przerwy w strzelaniu 

6.11.5.1 Jeśli strzelec musi przerwać strzelanie nie z własnej winy na czas dłu Ŝ-
szy ni Ŝ trzy (3) minuty , moŜe Ŝądać przyznania czasu dodatkowego w 
wymiarze równym utraconemu lub – jeśli zachodzi to w kilku ostatnich 
minutach czasu konkurencji – pozostałemu czasowi strzelania (licząc 
od momentu przerwania) powiększonemu o jedną (1) minutę. 

6.11.5.2 Jeśli strzelec miał przerwę dłu Ŝszą niŜ pięć (5) minut lub przeniesio-
no go na inne stanowisko strzeleckie , moŜe oddać nieograniczoną 
liczbę dodatkowych strzałów próbnych do jednej tarczy próbnej na po-
czątku pozostającego mu do dyspozycji czasu, łącznie z przyznanym 
czasem dodatkowym plus dodatkowe pięć (5) minut. Jeśli uŜywany jest 
automatyczny system zmiany tarcz, który nie daje moŜliwości załoŜenia 
nowej tarczy próbnej, dodatkowe strzały próbne muszą być oddane do 
następnej nieuŜywanej tarczy ocenianej. Pozostałe strzały powinny zo-
stać oddane do kolejnych tarcz ocenianych zgodnie z instrukcjami da-
wanymi przez sędziego stanowiskowego lub członka jury. Sędziowie 
lub członkowie jury muszą upewnić się, Ŝe dokładne wyjaśnienie sytu-
acji zanotowano w metryczce strzelań oraz protokole zdarzeń na strzel-
nicy i jeśli to moŜliwe w karcie sędziego pisarza. 

6.11.5.3 KaŜdy fakt przyznania przez jury lub sędziów stanowiskowych czasu 
dodatkowego  musi być wyraźnie zaznaczony, z podaniem przyczyny, 
w protokole zdarzeń na strzelnicy i, jeśli to moŜliwe, w metryce strzelań 
prowadzonej przez pisarza. 
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6.11.6 Wykroczenia i przepisy dyscyplinarne 

6.11.6.1 Jeśli strzelec rozpoczyna konkurencję z niezatwierdzon ą broni ą lub 
sprz ętem , musi zostać ukarany odjęciem dwóch (2) punktów od najniŜ-
szej wartości strzału w pierwszej serii ocenianej. Nie moŜe on kontynu-
ować strzelania do chwili, aŜ jego broń lub sprzęt zostanie zatwierdzony 
przez Sekcję Kontroli WyposaŜenia. MoŜe on wznowić strzelanie tylko 
w momencie określonym przez jury. Nie moŜna mu przyznać dodatko-
wych strzałów próbnych, ani dodatkowego czasu. 

6.11.6.2 Jeśli, przed konkurencją lub w czasie jej trwania, strzelec dokonuje 
zmian w zatwierdzonej ju Ŝ broni lub sprz ęcie  w taki sposób, Ŝe nie 
spełniają wymagań określonych przepisami, musi zostać zdyskwalifi-
kowany. 

6.11.6.3 JeŜeli pojawią się wątpliwości dotyczące wprowadzonych zmian, broń 
lub wyposaŜenie musi zostać skierowane do Sekcji Kontroli WyposaŜe-
nia w celu przeprowadzenia ponownej kontroli i uzyskania potwierdze-
nia jego zgodności z przepisami. 

6.11.6.4 Jeśli strzelec spó źnia si ę na konkurencję, moŜe w niej uczestniczyć, 
lecz nie moŜna mu przyznać czasu dodatkowego, chyba Ŝe jego spóź-
nienie zaistniało z przyczyn od niego niezaleŜnych. Jeśli moŜna wyka-
zać, Ŝe spóźnienie strzelca zaistniało z przyczyn od niego niezaleŜnych, 
jury musi zawsze przyznać maksymalny, moŜliwy do przyznania, czas 
dodatkowy bez zmieniania ogólnego programu strzelań. W tym przy-
padku jury określa, kiedy i na którym stanowisku strzelec moŜe nadro-
bić utracony czas lub serie.  

6.11.6.5 Jeśli sprzęt strzelca został zatwierdzony przez Sekcję Kontroli 
WyposaŜenia, ale strzelec nie jest w stanie okazać kart ę kontroln ą w 
chwili rozpoczynania konkurencji, moŜe on rozpocząć strzelanie, ale 
będzie ukarany odjęciem dwóch (2) punktów karnych od najniŜszej 
wartości strzału w pierwszej serii ocenianej, jeśli on lub jego trener czy 
kierownik, przed oficjalnym zakończeniem czasu strzelania dla tej 
zmiany konkurencji, nie moŜe uzyskać potwierdzenia, Ŝe sprzęt był 
uprzednio zatwierdzony przez Sekcję Kontroli WyposaŜenia. 
Odpowiedzialność za udanie się w tym celu do Sekcji Kontroli 
WyposaŜenia spoczywa na strzelcu (lub jego trenerze czy kierowniku). 
Nie przyznaje się czasu dodatkowego. 

6.11.6.5.1 Dla ruchomej tarczy 50m : dwa (2) punkty z całości konkurencji. 

6.11.7 Nieprawidłowo oddane strzały dla konkurencji  10/50/300m 

6.11.7.1 Zbyt du Ŝa ilość strzałów oddanych w konkurencji lub postawie 
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6.11.7.1.1 Jeśli w czasie konkurencji lub postawie strzelec odda więcej strzałów 
niŜ przewiduje program strzelania, strzał dodatkowy musi być anulowa-
ny na ostatniej tarczy ocenianej. Jeśli strzałów nie moŜna zidentyfiko-
wać, anuluje się strzały o najwyŜszej wartości na ostatniej tarczy oce-
nianej. Ponadto strzelec musi zostać ukarany odjęciem dwóch (2) punk-
tów, od strzałów najniŜszej wartości w pierwszej serii, za kaŜdy strzał 
nadliczbowy. 

 Przepis ten odnosi się równieŜ do konkurencji 25m, ale odejmuje się 
punkty w aktualnej serii. 

6.11.7.2 Zbyt du Ŝa ilość strzałów oddanych do jednej tarczy papierowej 

6.11.7.2.1 Jeśli strzelec odda do jednej ze swych tarcz ocenianych więcej strza-
łów  niŜ przewiduje program strzelania konkurencji, nie moŜe być uka-
rany za pierwsze dwa (2) takie przypadki. Po trzecim, i następnych nie-
właściwie ulokowanych strzałach, musi zostać ukarany odjęciem dwóch 
(2) punktów od wartości serii, w której takie zdarzenie miało miejsce, za 
kaŜdy taki strzał w konkurencji. Musi takŜe oddać odpowiednio mniej-
szą liczbę strzałów do pozostałych tarcz, tak by liczba strzałów odda-
nych w konkurencji odpowiadała liczbie strzałów przewidzianych pro-
gramem konkurencji. 

6.11.7.2.2 Procedura obliczania wyników w tej sytuacji nakazuje przeniesienie 
wartości strzałów nadliczbowych na tarcze z mniejszą, niŜ przewiduje 
program strzelania, ilością strzałów, w ten sposób, aby kaŜdej tarczy 
odpowiadała przewidziana programem i przepisami liczba strzałów. 

6.11.7.2.3 Jeśli na podstawie notatek pisarza nie moŜna dokładnie określić strza-
łów, które naleŜy przenieść, strzały o najniŜszej wartości muszą być 
przeniesione na następne tarcze albo strzały o najwyŜszej wartości – 
na poprzednie tarcze, tak aby uniemoŜliwić strzelcowi uzyskanie prze-
wagi wynikającej z zasady „liczenia od końca”. 

6.11.7.2.4 Wszystkie konkurencje karabinowe składające się z trzech postaw są 
traktowane jako jedna (1) konkurencja. 

6.11.8 Strzały do obcej tarczy 

6.11.8.1 Oceniane strzały do obcej tarczy muszą być ocenione jako chybione. 

6.11.8.1.1 Jeśli strzelec odda strzał próbny do tarczy ocenianej  innego zawod-
nika, musi zostać ukarany odjęciem dwóch (2) punktów od swojej 
pierwszej serii. 

6.11.8.2 Jeśli strzelec odda strzał próbny do tarczy próbnej  innego zawodni-
ka, nie jest za to karany. 

6.11.8.3 Jeśli strzelec otrzyma potwierdzony strzał z innego stanowiska , 
a zidentyfikowanie go jest niemoŜliwe, naleŜy mu zaliczyć strzał 
o najwyŜszej wartości spośród strzałów niezidentyfikowanych. 

6.11.8.4 Jeśli w ocenianej tarczy strzelca znajduje się więcej trafień niŜ przewi-
duje program strzelania, a stwierdzenie , Ŝe zostały one oddane przez 
innego strzelca jest niemo Ŝliwe , strzały (strzał) o najwyŜszej wartości 
muszą być uniewaŜnione. 
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6.11.8.5 Jeśli strzelec chce reklamowa ć przestrzelinę we własnej tarczy, musi 
to natychmiast zgłosić sędziemu stanowiskowemu. 

6.11.8.6 Jeśli sędzia stanowiskowy potwierdza, Ŝe strzelec nie oddał kwestiono-
wanego strzału (strzałów), musi dokonać odpowiedniego wpisu w pro-
tokole zdarzeń na strzelnicy i w metryczce strzelań, a strzał musi zostać 
anulowany. 

6.11.8.7 Jeśli sędzia stanowiskowy nie moŜe stwierdzić ponad wszelką wątpli-
wość, Ŝe strzelec nie oddał kwestionowanego strzału (strzałów), strzał 
(strzały) musi być zaliczony strzelcowi i tak zarejestrowany. 

6.11.8.8 Przy podejmowaniu decyzji o anulowaniu strzałów, naleŜy brać pod 
uwagę następujące ustalenia: 

6.11.8.8.1 czy pisarz lub sędzia potwierdza na podstawie obserwacji strzelca i 
jego tarczy, Ŝe strzelec nie oddał strzału; 

6.11.8.8.2 czy inny strzelec, pisarz lub sędzia zgłasza w tym samym czasie strzał 
chybiony, zaś zgłoszenie to dotyczy sąsiednich (dwóch lub trzech) sta-
nowisk. 

6.11.8.9 W przypadku uŜywania tarcz elektronicznych podczas strzela ń na 
300m, strzały obce nie będą rejestrowane na tarczy strzelca, ale sygnał 
o tym będzie odebrany na stanowisku kontrolnym. Strzelcowi, którego 
tarcza nie zarejestruje spodziewanego strzału, będzie zaliczony strzał 
chybiony (zero); otrzyma on równieŜ sygnał o oddaniu strzału do obcej 
tarczy. 

6.11.9 Przeszkadzanie 

 Jeśli strzelec uznaje, Ŝe przeszkodzono mu podczas oddawania strzału, 
musi pozostać z bronią skierowaną w stronę kulochwytu i natychmiast 
poinformować o zdarzeniu sędziego stanowiskowego lub członka jury. 
Nie wolno mu przeszkadzać innym zawodnikom. 

6.11.9.1 Jeśli reklamacja zostanie uznana: 

6.11.9.1.1 Strzał(y) musi zostać anulowany, a strzelec moŜe powtórzyć strzał(y) 
lub serie. 

6.11.9.2 Jeśli reklamacja nie zostanie uznana: 

6.11.9.2.1 Strzał(y) musi być zaliczony strzelcowi i moŜe on kontynuować strzela-
nie; Ŝadna kara nie będzie zastosowana. 

6.12 NIESPRAWNOŚCI 

6.12.1 W przypadku zaistnienia niesprawno ści broni lub amunicji  strzelec 
moŜe ją usunąć lub kontynuować strzelanie z innej broni za zezwole-
niem jury. 

6.12.1.1 UZNAWANE NIESPRAWNOŚCI w czasie zawodów: 

6.12.1.1.1 nabój nie wypalił; 

6.12.1.1.2 pocisk utkwił w lufie; 

6.12.1.1.3 broń nie strzela, pomimo wyciskania języka spustowego; 
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6.12.1.1.4 wyrzutnik nie wyrzuca łuski. 

6.12.1.2 W przypadku zamiany broni musi ona być zatwierdzona przez Sekcję 
Kontroli WyposaŜenia. 

6.12.2 Maksymalny czas dodatkowy na naprawę lub zamianę broni wynosi 15 
minut, a strzelanie musi zostać dokończone w tej samej zmianie. 

6.12.2.1 Strzelcowi naleŜy przyznać nieograniczoną liczbę strzałów próbnych 
w czasie pozostałym do zakończenia strzelania, ale tylko przed ponow-
nym rozpoczęciem strzałów ocenianych. 

6.12.2.2 Czas dodatkowy i dodatkowe strzały próbne muszą zostać przyznane 
tylko wtedy, gdy przerwa nie zaistniała z winy strzelca. 

6.12.2.3 O kaŜdym przypadku muszą być powiadomieni sędziowie i jury, aby 
mogli decydować o podjęciu właściwych działań. 

6.12.3 NIEUZNAWANE NIESPRAWNOŚCI w czasie zawodów: 

6.12.3.1 strzelec nie załadował broni; 

6.12.3.2 strzelec nie nacisnął na język spustowy; 

6.12.3.3 niesprawność wynika z przyczyn, które mogą być łatwo usunięte przez 
strzelca. 

6.13 AWARIE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW TARCZ – 10/50/ 300m 

 dla 25m patrz przepisy dla pistoletu. 

6.13.1 Post ępowanie w przypadku awarii WSZYSTKICH tarcz na strz elni-
cy: 

6.13.1.1 Czas ustania strzelania i czas pozostały do końca strzelania musi być 
zanotowany przez sędziego głównego i jury. 

6.13.1.2 Wszystkie strzały oceniane oddane przez kaŜdego strzelca muszą być 
policzone i zapisane. Zakłada się, Ŝe moŜe to wymagać w przypadku 
braku zasilania strzelnicy prądem elektrycznym, oczekiwania na po-
nowne włączenie prądu umoŜliwiające odczyt liczby zarejestrowanych 
przez tarcze strzałów, niekoniecznie na monitorach stanowiskowych. 

6.13.2 Po usunięciu awarii i uruchomieniu całej strzelnicy, do pozostającego 
czasu strzelania dodaje si ę pięć (5) minut . Moment wznowienia strze-
lania naleŜy ogłosić przez megafon co najmniej pięć (5) minut wcze-
śniej. Strzelcy muszą mieć moŜliwość powtórnego przyjęcia postaw 
strzeleckich na pięć (5) minut przed wznowieniem strzelania. Podczas 
pozostającego czasu musi być dozwolone oddanie nieograniczonej ilo-
ści strzałów próbnych, ale tylko przed ponownym rozpoczęciem strza-
łów ocenianych. 
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6.13.3 Awaria POJEDYNCZEJ tarczy w konkurencjach 10 /50/300m 

6.13.3.1 Jeśli tarcza elektroniczna nie moŜe być naprawiona w ciągu pięciu (5) 
minut, strzelec zostaje przeniesiony na stanowisko rezerwowe, a od 
chwili gdy będzie gotowy do strzelania, dodaje si ę pięć (5) minut  do 
pozostałego czasu konkurencji. Zezwala mu się na oddanie nieograni-
czonej liczby strzałów próbnych zanim rozpocznie pozostałe strzały 
oceniane. 

6.13.4 Reklamacje dotycz ące wadliwego rejestrowania lub wy świetlania 
strzału na monitorze elektronicznego systemu tarcz 

6.13.4.1 Strzelec musi niezwłocznie powiadomić najbliŜszego sędziego o awarii. 
Sędzia musi sporządzić pisemną notatkę o czasie zgłoszenia reklama-
cji. Jeden lub kilku członków jury musi udać się na stanowisko strzelec-
kie. 

6.13.4.2 Strzelcowi poleca się oddanie jeszcze jednego strzału ocenianego do 
jego tarczy. 

6.13.4.2.1 Jeśli wartość i połoŜenie tego strzału zostały zarejestrowane i wyświe-
tlone na monitorze, strzelcowi nakazuje się kontynuowanie strzelania. 
Wartość, połoŜenie i czas oddania strzału dodatkowego  muszą zostać 
zanotowane, jego kolejny numer (uwzględniając strzał nie zarejestro-
wany), wartość oraz połoŜenie, a takŜe numer stanowiska strzeleckiego 
muszą być w formie pisemnej przekazane jury i zanotowane w me-
tryczce strzelań oraz protokole zdarzeń na strzelnicy. 

6.13.4.2.2 Po zakończeniu tej zmiany konkurencji zastosowane zostaną procedury 
Zasad Kontroli Elektronicznych Tarcz. W oparciu o te informacje, 
oraz notatki o wartości, połoŜeniu i czasie oddania dodatkowego strzału 
komisja klasyfikacyjna ustala, czy wszystkie strzały, włączając strzał 
dodatkowy, zostały zarejestrowane w pamięci komputera. 

6.13.4.2.3 Jeśli wszystkie strzały zapisane są prawidłowo, kwestionowany strzał 
będzie zaliczony do wyniku strzelca, jak równieŜ strzał dodatkowy, 
zaś ostatni oddany strzał będzie anulowany (jako strzał dodatkowy w 
konkurencji). 

6.13.4.2.4 Jeśli kwestionowany strzał nie został odnaleziony w pamięci komputera 
przy zastosowaniu Zasad Kontroli Elektronicznych Tarcz, ani gdzie-
kolwiek indziej, wówczas do wyniku strzelca zalicza się tylko wszystkie 
poprawnie zarejestrowane strzały z wyjątkiem ostatniego strzału (który 
staje się strzałem dodatkowym w konkurencji). 

6.13.4.2.5 Jeśli kwestionowany strzał nie został odnaleziony w pamięci komputera, 
ale został zlokalizowany w innym miejscu komisja klasyfikacyjna zdecy-
duje o waŜności i ocenie tego strzału. 

6.13.4.3 Jeśli nakazany dodatkowy strzał nie jest zarejestrowany ani wyświetlo-
ny, a tarcza elektroniczna nie moŜe być naprawiona w ciągu pięciu (5) 
minut, strzelec zostaje przeniesiony na stanowisko rezerwowe, a od 
chwili gdy będzie gotowy do strzelania, dodaje si ę pięć (5) minut  do 
pozostałego czasu konkurencji. Zezwala mu się na oddanie nieograni-
czonej ilości strzałów próbnych.  
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6.13.4.3.1 W konkurencjach karabinowych i pistoleto wych 10/50m  zawodnik 
powtarza dwa (2) strzały oceniane, które nie zostały zarejestrowane lub 
wyświetlone na opuszczonym stanowisku. 

6.13.4.3.2 W konkurencji ruchoma tarcza 10m zawodnik dostaje dwie (2) minuty 
na odzyskanie postawy i następnie moŜe oddać strzały próbne. Na-
stępnie powtarza on dwa (2) strzały oceniane, które nie zostały zareje-
strowane lub wyświetlone na opuszczonym stanowisku i kontynuuje 
dalsze strzały oceniane z danej serii. 

6.13.4.4 Do wyniku strzelca zalicza się wartość wszystkich strzałów wyświetlo-
nych na monitorze pierwszego stanowiska, oraz wartości wszystkich 
właściwie oddanych strzałów ocenianych wyświetlonych na stanowisku 
drugim. Jeśli następnie w pamięci komputera zostaną odnalezione dwa 
(2) dodatkowe strzały w pierwszej tarczy, zostaną one anulowane. 

6.13.4.5 Jeśli strzelec podczas serii próbnej reklamuje prawidłowość rejestracji 
lub wskazań strzału (strzałów), jury moŜe mu zaproponować przenie-
sienie na inne stanowisko strzeleckie. Zawodnikowi przyznaje się od-
powiedni czas dodatkowy. Jury kontroluje strzały próbne oddane do re-
klamowanej tarczy, stosując procedur ę kontroln ą dla tarcz elektro-
nicznych . 

6.13.4.5.1 JeŜeli w wyniku tej kontroli ustalono, Ŝe reklamowana tarcza rejestruje 
poprawne wyniki, strzelec zostaje ukarany ODJĘCIEM dwóch (2) punk-
tów od strzału o najniŜszej wartości w pierwszej serii ocenianej. 

6.13.5 Uszkodzenie papierowej lub gumowej ta śmy 

6.13.5.1 Jeśli jury stwierdzi, Ŝe wystąpił problem związany z uszkodzeniem 
taśmy papierowej lub gumowej strzelec zostanie przeniesiony na sta-
nowisko rezerwowe. Zezwala mu się na oddanie nieograniczonej liczby 
strzałów próbnych w czasie pozostającym do końca strzelania powięk-
szonym o czas dodatkowy. Następnie powtarza on strzały ocenione w 
liczbie określonej przez jury. Do wyniku strzelca zalicza się wartość 
wszystkich strzałów wyświetlonych na monitorze pierwszego stanowi-
ska, oraz wartości wszystkich strzałów ocenianych oddanych na drugim 
stanowisku, niezbędnych do ukończenia strzelania. Po zakończeniu 
zmiany komisja klasyfikacyjna zadecyduje, które strzały z której tarczy 
zostaną zaliczone. 

6.13.6 Protest dotycz ący warto ści strzału w tarczy elektronicznej 

6.13.6.1 Po zakończeniu zmiany strzelań, ale przed zresetowaniem systemu 
komputerowego przed następną zmianą, muszą zostać wydrukowane 
przez techników lub sędziów szczegółowe raporty strzelań (LOG-Print) 
dla wszystkich stanowisk strzeleckich, na których zgłoszono reklamację 
lub protest, oraz dla stanowisk przyległych. 

6.13.6.2 Po zakończeniu zmiany strzelań stosuje się procedur ę kontroln ą dla 
tarcz elektronicznych . KaŜdy niewyświetlony strzał musi być oceniony 
przez Komisję Klasyfikacyjną. 
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6.14 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU RÓWNYCH WYNIKÓW 

6.14.1 Równe wyniki w rywalizacji indywidualnej 

6.14.1.1 Wszystkie równe wyniki będą rozstrzygane, oprócz wyników absolut-
nych. 

6.14.2 Równowaga wyników w przypadku konkurencji 300m, 50m, 10m i 25m 
(o ile nie są konieczne baraŜe) będzie rozstrzygana według następują-
cych reguł: 

6.14.2.1 największa liczba wewnętrznych dziesiątek; 

6.14.2.2 najwyŜszy wynik serii 10-strzałowych, porównując serie w odwrotnej 
kolejności rozpoczynając od ostatniej, aŜ do rozstrzygnięcia (bez 
uwzględniania liczby dziesiątek wewnętrznych czy wartości dziesięt-
nych); 

6.14.2.3 największa liczba dziesiątek, dziewiątek, ósemek, itd.; 

6.14.2.4 w przypadkach nierozstrzygniętych strzelcy muszą być sklasyfikowani 
na tych samych miejscach i umieszczeni na liście w alfabetycznej kolej-
ności ich nazwisk (wg. alfabetu łacińskiego). 

6.14.2.4.1 Zawodnicy, którzy uczestniczyli w baraŜu zostają sklasyfikowani zgod-
nie z jego wynikami. Pozostała równowaga na niŜszych miejscach jest 
rozstrzygana według reguły  6.14.2 rozpoczynając jednak od wyniku ba-
raŜy. 

6.14.3 Konkurencje 25m bez finałów 

6.14.3.1 Jeśli dwóch lub więcej zawodników ma identyczne rezultaty dla pierw-
szych trzech miejsc, to muszą odbyć się baraŜe (patrz przepisy doty-
czące baraŜy w konkurencjach 25m). 

6.14.3.2 Jeśli równowaga występuje dla więcej niŜ jednego miejsca w klasyfika-
cji, baraŜe rozpoczyna się od tych rozstrzygających o najniŜszych miej-
scach, aŜ wszystkie zostaną rozstrzygnięte. 

6.14.4 Strzelania do rzutków  – patrz Rozdział 9 

6.14.5 Strzelania do ruchomej tarczy  – patrz Rozdział 10 

6.14.6 Konkurencje olimpijskie (z finałami) 

 W przypadku równych wyników o wejściu do finału decydują baraŜe i w 
stosunku do zawodników biorących w nich udział nie obowiązują wtedy 
reguły rozstrzygania równości wyników w rywalizacji indywidualnej. 

6.14.6.1 BaraŜe muszą się zacząć najszybciej, jak to jest moŜliwe, co oznacza 
zaraz po upływie czasu na zgłaszanie protestów. Jeśli czas rozpoczęcia 
baraŜy nie został ogłoszony w programie, zawodnicy, których baraŜe 
dotyczą muszą pozostać w kontakcie z sędzią głównym osi, oczekując 
na ustalenie miejsca i czasu baraŜu. 

6.14.6.2 Zawodnicy biorący udział w baraŜu zostają rozmieszczeni na stanowi-
skach od lewej według klasyfikacji dziesiątek wewnętrznych. 
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6.14.6.3 Jeśli zawodnik nie zgłosi się do baraŜu to zostaje sklasyfikowany na 
ostatnim jego miejscu. Jeśli dwóch lub więcej zawodników nie zgłosi się 
do baraŜu to zostaną sklasyfikowani według reguł rozstrzygania równo-
ści wyników w rywalizacji indywidualnej. 

 Podczas baraŜu zarówno niesprawności, jak i inne nieprawidłowości 
muszą być traktowane zgodnie z przepisami ISSF, przy czym tylko jed-
na (1) niesprawność moŜe być uznana zawodnikowi, zaś ewentualne 
powtórzenie strzału lub serii musi nastąpić natychmiast. 

6.14.6.4 W konkurencjach 10m i 50m  po 5-minutowym łącznym czasie  przy-
gotowawczym i czasie na strzały próbne, zawodnicy oddają 5 strzałów 
na komendę (ocena dziesiętna) w postawie takiej, jak w Finale danej 
konkurencji, w czasie 75 sekund (45 sekund w postawie leŜąc) na 
strzał. Jeśli pozostanie równowaga wyników, strzelanie baraŜowe kon-
tynuuje się, strzał po strzale, aŜ do rozstrzygnięcia. 

6.14.6.5 BaraŜe dla wszystkich konkurencji 25m (ocena warto ści całkowi-
tych). 

 Zawodnicy biorący udział w baraŜu zostaną rozmieszczeni na  stanowi-
skach w drodze losowania, przeprowadzonego pod nadzorem Jury. Je-
śli większa jest liczba zawodników niŜ dostępnych systemów tarcz to 
kolejność udziału w baraŜu ustala się równieŜ w procesie losowania. 

6.14.6.5.1 Jeśli pozostaje równowaga, strzelania baraŜowe są kontynuowane aŜ 
do rozstrzygnięcia. 

6.14.6.5.2 BaraŜe: czas przygotowawczy dwie (2) minuty. 

 

Konkurencja Serie baraŜowe Serie próbne 
pistolet szybkostrzelny 

25m 
jedna (1) seria cztero 

(4) sekundowa 
jedna (1) seria cztero 

(4) sekundowa 
Pistolet sportowy i 

pistolet centralnego 
zapłonu 25m 

jedna (1) seria pięcio 
(5) strzałowa szybka 

jedna (1) seria pięcio 
(5) strzałowa szybka 

Pistolet standardowy 
25m 

jedna (1) seria dziesię-
cio (10) sekundowa 

pięć (5) strzałów prób-
nych w serii 150 se-

kundowej 
 

 W przypadku pozostania równowagi wyników , kolejna jedna (1)  seria 
baraŜowa musi być rozegrana. Jeśli równowaga wyników pozostaje to 
serie baraŜowe kontynuuje się aŜ do rozstrzygnięcia. 
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6.14.7 Remisy dru Ŝynowe 

6.14.7.1 Równowagę w klasyfikacji druŜynowej rozstrzyga się przez zsumowa-
nie wyników wszystkich członków druŜyny, stosując następnie reguły 
rozstrzygania równości wyników w rywalizacji indywidualnej. W  klasyfi-
kacji druŜynowej nie rozgrywa się baraŜy. 

6.15 PROTESTY I ODWOŁANIA 

6.15.1 Opłaty zwi ązane z protestami 

6.15.1.1 Protesty - 25 euro lub równowartość w walucie lokalnej 

6.15.1.2 Odwołania - 50 euro lub równowartość w walucie lokalnej 

6.15.1.3 Jeśli protest lub odwołanie zostanie uznane - wniesiona opłata musi być 
zwrócona; jeśli protest lub odwołanie zostanie odrzucone - opłatę 
przejmuje Komitet Organizacyjny. 

6.15.2 Protesty ustne 

 KaŜdy zawodnik lub przedstawiciel zespołu ma prawo do złoŜenia 
protestu ustnego - dotyczącego warunków strzelań, podejmowanych 
decyzji i działań - natychmiast po zaistnieniu zdarzenia i bezpośrednio 
do osoby funkcyjnej zawodów, sędziego lub członka jury. Protesty takie 
są płatne i mogą być składane w następujących przypadkach: 

6.15.2.1 zawodnik lub przedstawiciel zespołu stwierdza, Ŝe zawody nie odbywa-
ją się zgodnie z  przepisami ISSF i regulaminami oraz z programem 
zawodów; 

6.15.2.2 zawodnik lub przedstawiciel zespołu nie zgadza się z decyzją lub dzia-
łaniem osoby funkcyjnej zawodów, sędziego lub członka jury; 

6.15.2.3 zawodnikowi przeszkadzał inny zawodnik, osoba funkcyjna zawodów, 
widz, członek obsługi środków przekazu lub inna osoba albo okolicz-
ność; 

6.15.2.4 zawodnik miał dłuŜszą przerwę w strzelaniu spowodowaną awarią 
wyposaŜenia strzelnicy, usuwaniem nieprawidłowości lub inną przyczy-
ną; 

6.15.2.5 zawodnikowi przeszkodziły nieprawidłowości związane z czasem strze-
lania, wliczając w to zbyt krótki czas strzelania. 

6.15.2.6 Ustne protesty muszą być niezwłocznie rozpatrywane przez osoby 
funkcyjne zawodów, sędziów stanowiskowych, sędziów głównych strze-
lań i członków jury. Mogą oni podejmować bezpośrednie działanie w ce-
lu poprawienia sytuacji lub przekazać protest pełnemu składowi jury do 
dalszej decyzji. W takim przypadku sędzia lub członek jury moŜe, jeśli 
to konieczne, przerwać strzelanie na wymagany czas. 
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6.15.3 Protesty pisemne 

6.15.3.1 KaŜdy zawodnik lub przedstawiciel zespołu, który nie zgadza  się 
z działaniem lub decyzją podjętą po prote ście ustnym , moŜe złoŜyć 
protest pisemny do jury. KaŜdy zawodnik lub przedstawiciel zespołu ma 
takŜe prawo przedłoŜyć protest pisemny  bez poprzedzenia go prote-
stem ustnym. Wszelkie protesty pisemne są płatne i muszą być składa-
ne nie później niŜ 30 minut po zaistnieniu przyczyny protestu. 

6.15.3.2 Komitet Organizacyjny musi dostarczyć wydrukowane formularze  na 
uŜytek składających pisemne protesty. 

6.15.4 Protesty dotycz ące wyników 

 Decyzje Komisji Klasyfikacyjnej dotycz ące warto ści przestrzelin 
lub liczby strzałów w tarczy s ą ostateczne i nie mo Ŝna si ę od nich 
odwoła ć. 

6.15.4.1 Czas składania protestów 

6.15.4.1.1 Wszelkie protesty dotyczące oceny wyników muszą być składane w 
ciągu 10 minut  po ogłoszeniu wstępnych rezultatów na głównej tablicy 
wyników. Czasu na składanie protestów musi być ogłoszony na głównej 
tablicy wyników, niezwłocznie po opublikowaniu oficjalnych wyników. In-
formacja o miejscu składania protestów musi być umieszczona w ofi-
cjalnym programie zawodów. 

6.15.4.2 Tarcze elektroniczne  

6.15.4.2.1 Jeśli zawodnik reklamuje warto ść strzału , protest moŜe być przyjęty 
tylko wtedy, gdy zostanie złoŜony przed oddaniem następnego strzału 
lub serii - w przypadku konkurencji 25m  (z wyjątkiem niesprawności ta-
śmy papierowej lub gumowej lub innych niesprawności tarcz) lub w cią-
gu trzech (3) minut po oddaniu ostatniego strzału. 

6.15.4.2.2 Jeśli wniesiono protest dotyczący wartości strzału strzelcowi nakazuje 
się oddanie dodatkowego strzału na końcu strzelania konkurencji; do-
datkowy strzał moŜe być zaliczony do wyniku, jeśli protest uznano, a 
właściwej wartości strzału kwestionowanego nie moŜna określić. 

6.15.4.2.3 Jeśli protest dotyczący wartości strzału innego niŜ zero lub nie zareje-
strowanego jest nieuznany, zostaną odjęte dwa (2) punkty od strzału 
rozstrzyganego i musi zostać wniesiona opłata. 

6.15.4.2.4 Przedstawiciel druŜyny lub zawodnik ma prawo znać decyzję dotyczącą 
dyskutowanego strzału.  

6.15.4.3 Tarcze papierowe 

6.15.4.3.1 Gdy uŜywane są tarcze papierowe zawodnik lub przedstawiciel zespo-
łu, który stwierdzi, Ŝe strzał został oceniony lub zanotowany błędnie, 
moŜe złoŜyć w tej sprawie protest. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy de-
cyzje dotyczące wartości strzałów zostały podjęte na podstawie pomia-
rów kalibromierzem. Takie decyzje są ostateczne i nie podlegają prote-
stom. Protesty dotyczące wyników mogą być składane tylko wtedy, gdy 
oceny trafień dokonano bez uŜycia kalibromierza lub, gdy dokonano 
nieprawidłowych wpisów do metryczki lub komunikatu klasyfikacyjnego. 
Pobierana jest opłata za protest. 
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6.15.4.3.2 Gdy uŜywane są tarcze papierowe oceniane w Komisji Klasyfikacyjnej, 
osoba funkcyjna zespołu lub strzelec ma prawo obejrzeć kwestionowa-
ną przestrzelinę (przestrzeliny), lecz dotykanie tarczy (tarcz) jest zabro-
nione. 

6.15.5 Odwołania 

6.15.5.1 W przypadku braku zgody z decyzją jury, sprawa sporna moŜe być 
przedstawiona do rozpatrzenia przez jury d’Appeal. Takie odwołanie 
musi być wniesione pisemne przez kierownika zespołu lub jego przed-
stawiciela nie później niŜ w ciągu jednej (1) godziny od ogłoszenia de-
cyzji podjętej przez jury. W wyjątkowych okolicznościach okres wno-
szenia odwołań moŜe być przedłuŜony decyzją jury d’Appeal do 24 go-
dzin. Decyzja taka moŜe spowodować odroczenie ceremonii wręczenia 
nagród w konkurencji, której dotyczyło odwołanie. 

6.15.5.2 Decyzja Jury d’Appeal jest ostateczna.  

6.15.6 Kopie wszystkich decyzji  podjętych wobec pisemnych protestów 
i odwołań muszą być przekazane przez Komitet Organizacyjny lub De-
legata Technicznego do Sekretariatu Generalnego ISSF, wraz 
z protokołem zawodów i komunikatem klasyfikacyjnym, w celu ich oce-
ny przez Komitet Techniczny. 

6.16 FINAŁY DLA KONKURENCJI OLIMPIJSKICH 

 Na strzelnicy wszystkie komendy musz ą być wydawane w j ęzyku 
angielskim. 

6.16.1 Procedura strzela ń finałowych 

6.16.1.1 O kwalifikacji do finału w konkurencjach olimpijskich decyduje runda 
kwalifikacyjna , stanowiąca pełny program strzelania danej konkurencji. 

6.16.2 Zgłoszenie si ę na stanowisko strzeleckie do finału 

6.16.2.1 Kierownicy zespołów są odpowiedzialni za stawienie się swoich zawod-
ników z kompletnym wyposaŜeniem w strefie przygotowawczej 
i zgłoszenie do jury przynajmniej na dwadzieścia (20) minut przed pla-
nowanym rozpoczęciem finału konkurencji. Zawodnicy muszą być 
ubrani i wyposaŜeni jedynie w niezbędny sprzęt strzelecki. Członkowie 
jury i sędziowie powinni zakończyć kontrole, w tym wagi spustu w stre-
fie przygotowawczej. 

6.16.2.2 Czas zgłoszenia  musi być wydrukowany w oficjalnym programie za-
wodów. KaŜde opóźnienie musi być ogłoszone, a informacja wywieszo-
na na strzelnicy finałowej. 

6.16.2.3 Dwa (2) punkty zostaną odjęte od pierwszego strzału finałowego jeśli 
zawodnik nie pojawił się w strefie przygotowawczej w odpowiednim 
czasie. 
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6.16.3 Przedstawienie finalistów 

 Zawodnicy zostaną przedstawieni widzom przez podanie nazwiska oraz 
kraju, i będą stali twarzą do widzów aŜ do momentu gdy wszyscy zo-
staną przedstawieni. Wtedy będą mogli wejść na stanowiska i manipu-
lować bronią, strzelać na sucho, oraz ćwiczyć przyjmowanie postawy 
strzeleckiej i celowanie, zarówno przed, jak i w trakcie czasu przygoto-
wawczego. Dodatkowe informacje o finalistach zostaną przedstawione 
widzom w trakcie czasu przygotowawczego oraz jeśli to potrzebne tak-
Ŝe w pierwszych minutach strzałów próbnych.  

6.16.3.1 Pistolet szybkostrzelny m ęŜczyzn 25m 

 Nawet jeśli liczba finalistów (6) przekracza liczbę grup tarcz, zawodni-
ków przedstawia się razem. 

6.16.4 Konkurencje karabinowe i pistoletowe na 10/5 0m 

Konkurencja Męczyźni/  
Kobiety 

Czas na strzał 

10m karabin i pistolet pneumatyczny MęŜczyźni 75 sek. 

10m karabin i pistolet pneumatyczny Kobiety 75 sek. 

50 m karabin 3 postawy (stojąca) MęŜczyźni 75 sek. 

50 m karabin 3 postawy (stojąca) Kobiety 75 sek. 

50 m karabin postawa leŜąca MęŜczyźni 45 sek. 

50 m pistolet MęŜczyźni 75 sek. 
 

6.16.4.1 Finali ści w ka Ŝdej konkurencji:  ośmiu (8) zawodników 

6.16.4.2 Pozycje startowe 

 Strzelcy, którzy zakwalifikują się do finału zajmują stanowiska startowe 
odpowiednio do miejsc zajętych w rundzie kwalifikacyjnej zaczynając od 
lewej strony. 

6.16.4.3 Liczba tarcz: Dziesięć (10) 

6.16.4.3.1 Po lewej i po prawej stronie grupy ośmiu (8) tarcz finałowych muszą być 
dostępne - po jednej (1) - tarcze rezerwowe, jako tarcze oceniane. 

6.16.4.3.2 Tarcze papierowe (tylko) 

6.16.4.3.2.1 Ilość tarcz próbnych: cztery (4) tarcze dla kaŜdej konkurencji. 

6.16.4.3.2.2 Liczba strzałów ocenianych do jednej tarczy: jeden (1) strzał do tarczy. 

6.16.4.3.3 Tarcze elektroniczne (tylko) 

6.16.4.3.3.1 Prezentacja tarcz na monitorach przeznaczonych dla widzów musi być 
taka sama dla wszystkich monitorów i być dobrze widzialna dla widzów.   

6.16.4.3.4 Czas przygotowawczy 10/50m 

 Trzy (3) minutowy czas przygotowawczy rozpoczyna komenda PO-
CZĄTEK CZASU PRZYGOTOWAWCZEGO (PREPARATION TIME 
BEGINS NOW). 

 



Przepisy techniczne ISSF dla wszystkich rodzajów strzelań - 86 - 

6.16.4.3.5 Wyzwalanie gazu w broni pneumatycznej jest zabronione i skutkuje 
odjęciem dwóch (2) punktów karnych od pierwszego strzału finałowego. 

6.16.4.4 Czas startowy  rozpoczyna się od komendy ŁADUJ (LOAD)  do pierw-
szego strzału ocenianego w kaŜdej konkurencji finałowej i musi być wy-
drukowany w oficjalnym programie strzelań. KaŜde opóźnienie musi być 
ogłoszone, a informacja wywieszona na strzelnicy finałowej. 

6.16.4.4.1 KaŜdy finalista, który nie stawi si ę na przydzielonym mu stanowisku  
i nie będzie gotowy do strzału w czasie startowym, otrzymuje automa-
tycznie ostatnie miejsce w finale – według wyniku który uzyskał w kwali-
fikacjach i nie moŜe brać udziału w finale. 

6.16.4.5 Strzały próbne 

6.16.4.5.1 Po zakończeniu czasu przygotowawczego sędzia ogłasza CZAS NA 
STRZAŁY PRÓBNE – START (SIGHTING TIME START)  (Czas pięciu 
(5) minut na nieograniczoną liczbę strzałów próbnych). 

6.16.4.5.1.1 Na 30 sekund przed zakończeniem czasu przeznaczonego na strzały 
próbne sędzia ogłasza 30 SEKUND (30 SECONDS). 

6.16.4.5.1.2 Po upływie pięciu (5) minut czasu przeznaczonego na strzały próbne 
sędzia wydaje komendę STOP (STOP). 

6.16.4.5.2 30 sekund przerwy – zapewnić przygotowanie tarcz. 

6.16.4.5.3 Komendy 

 Finał składa się z 10 strzałów i jest prowadzony strzał po strzale wg. 
następujących komend dla kaŜdego strzału: 

DO PIERWSZEGO 
/KOLEJNEGO STRZAŁU 
OCENIANEGO – ŁADUJ  
(FOR THE FIRST/NEXT 
COMPETITION SHOT – 
LOAD) 

Po tej komendzie strzelec ładuje broń. 
Nabój lub śrut moŜe być załadowany do 
komory nabojowej tylko po komendzie ŁA-
DUJ. 

UWAGA! 3–2–1–START  
(ATTENTION! 3–2–1–
START) 

Strzelec ma 75 sekund na oddanie strzału 
(45 sekund w postawie leŜącej). 

 Komenda z odliczaniem powinna dać strzel-
com wystarczającą ilość czasu na przyjęcie 
postawy strzeleckiej. 

 Czas strzelania rozpoczyna się z chwilą 
wydania komendy START. 

STOP 
(STOP) 

Ta komenda jest wydawana około pięć (5) 
sekund po oddaniu strzału przez ostatniego 
strzelca lub natychmiast po upływie czasu na 
oddanie strzału. Ostatnia sekunda musi 
odpowiadać wydaniu komendy STOP. 

ZMIANA TARCZ 
(CHANGE TARGETS) 

Komenda dla obsługi schronu lub obsługi 
systemu tarczociągów po komendzie STOP. 
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6.16.4.5.3.1 Natychmiast po komendzie STOP powinno rozpocząć się ogłoszenie 
wyników strzałów. 

6.16.4.5.3.2 10 sekund po natychmiastowej i ostatecznej ocenie  kaŜdego strzału, 
i ogłoszeniu wyników, procedurę powyŜszą powtarza się do momentu 
oddania wszystkich 10 strzałów.  

6.16.4.5.3.3 KaŜdy strzał oddany przed komendą START (START)  lub po komendzie 
STOP (STOP) będzie policzony jako chybiony (zero). 

6.16.4.5.3.4 Jeśli strzelec odda więcej niŜ jeden strzał po kaŜdej komendzie, taki 
strzał finałowy będzie oceniony jako zero (0). 

6.16.4.5.3.5 Jeśli stosowany jest system transporterów tarcz, tarcze mogą wrócić na 
linię ognia dopiero po wydaniu komendy STOP (STOP) i ZMIANA 
TARCZ (CHANGE TARGETS) , aby uniknąć przeszkadzania strzelcom 
na sąsiednich stanowiskach. 

6.16.4.5.3.6 Ćwiczenia w celowaniu są dozwolone. 

6.16.4.5.3.7 Strzelanie na sucho po okresie strzałów próbnych jest zabronione i 
będzie karane odjęciem dwóch (2) punktów za kaŜdy taki przypadek od 
pierwszego strzału finałowego. 

6.16.4.6 Decyzje w przypadku równych wyników - konk urencje 10/50m 

6.16.4.6.1 W przypadku wyst ąpienia po serii finałowej równych wyników , 
strzelcy, których to dotyczy kontynuują strzelanie strzał po strzale, aŜ 
do rozstrzygnięcia. 

6.16.4.6.2.2 Do czasu oddania ostatniego strzału i ogłoszenia wyników końcowych 
wszyscy strzelcy muszą pozostać na linii ognia. W przypadku równych 
wyników strzelcy, których to dotyczy muszą pozostać na stanowiskach; 
wszyscy inni strzelcy wycofują się bezzwłocznie z linii ognia, pozosta-
wiając broń na stanowiskach strzeleckich. Jeśli kilku zawodników uzy-
skało równe wyniki w rywalizacji o róŜne miejsca w klasyfikacji, np. 
dwóch zawodników walczących o drugie miejsce (miejsca 2 i 3) i dwóch 
walczących o piąte miejsce (miejsca 5 i 6), najpierw rozstrzyga się o ko-
lejności na niŜszych pozycjach w klasyfikacji, a następnie na wyŜszych, 
aŜ do rozstrzygnięcia wszystkich remisów. 

6.16.4.6.3 Strzelanie rozstrzygające remisy podczas finałów przeprowadzane jest 
bezzwłocznie, bez dodatkowych strzałów próbnych, po jednym strzale 
ocenianym, zgodnie z procedurą opisaną powyŜej, aŜ do rozstrzygnię-
cia.  

6.16.4.6.3.1 UWAGA: Wielokrotne remisy w strzelaniach na 50m. 

 Jeśli po serii finałowej nastąpi przerwa dłuŜsza niŜ 5 (pięć) minut, na 
Ŝyczenie zawodnika(ów) maksymalnie trzy strzały rozgrzewające moŜ-
na będzie oddać do tarczy, bez ich oceniania i w czasie nie dłuŜszym 
niŜ 30 sekund. Czas na rozgrzewkę rozpoczyna się po podaniu komen-
dy START (START) , a wydanie komendy STOP (STOP) musi nastąpić 
w jego ostatniej sekundzie. 

6.16.4.6.3.2 Po natychmiastowym i ostatecznym obliczeniu i ogłoszeniu wartości 
kaŜdego strzału procedurę opisaną powyŜej powtarza się, aŜ do roz-
strzygnięcia remisów. 
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6.16.5 Konkurencje pistoletowe 25m 

 Kartony kontrolne i tarcze tylne nie mogą być zmieniane lub zaklejane 
pomiędzy seriami/zmianami. 

Konkurencja MęŜczyźni/Kobiety Czas strzelania / serie 

25m - pistolet  
sportowy 

Kobiety cztery (4) serie wg programu 
strzelań szybkich 

25m - pistolet  
szybkostrzelny 

MęŜczyźni cztery (4) serie 
4-sekundowe 

 
6.16.5.1   Finali ści w ka Ŝdej z konkurencji 

25m - pistolet sportowy 8 zawodników 

25m - pistolet szybkostrzelny 6 zawodników 

6.16.5.2 Pozycje startowe 

 Strzelcy, którzy zakwalifikują się do finału zajmują stanowiska startowe 
odpowiednio do miejsc zajętych w rundzie kwalifikacyjnej. 

6.16.5.2.1 Pozycja startowa - strzelania z pistolet u szybkostrzelnego na 25m 

 Jeśli liczba stanowisk strzeleckich to umoŜliwia, wszyscy startują w tym 
samym czasie. 

Sekcja A B C D E F 

Pozycja startowa 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 

6.16.5.2.1.1 lub 

Sekcja A B C 

1. zmiana Pozycja startowa 4 miejsce 5 miejsce 6 miejsce 

2. zmiana Pozycja startowa 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 

6.16.5.2.1.2 lub 

Sekcja A B 

1. zmiana Pozycja startowa 5 miejsce 6 miejsce 

2. zmiana Pozycja startowa 3 miejsce 4 miejsce 

3. zmiana Pozycja startowa 1 miejsce 2 miejsce 

6.16.5.2.2 Strzelania z pistoletu sportowego kobiet  na 25m 

Sekcja A B 
Stanowisko 
strzeleckie 1 2 (3) 4 5 1 2 (3) 4 5 

Pozycja startowa 1m 2m - 3m 4m 5m 6m - 7m 8m 
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6.16.5.2.3 Czas przygotowawczy - 25m 

 Czas przygotowawczy dwóch (2) minut rozpoczyna komenda POCZĄ-
TEK CZASU PRZYGOTOWAWCZEGO (PREPARATION TIME BE-
GINS NOW). 

6.16.5.3 Strzelanie z pistoletu szybkostrzelnego m ęŜczyzn na 25m 

 Finał jest przeprowadzany w sposób następujący: 

6.16.5.3.1 jedna seria próbna 5-strzałowa w czasie czterech (4) sekund; 

6.16.5.3.2 cztery (4) oceniane serie 5-strzałowe, kaŜda w czasie czterech (4) 
sekund; 

6.16.5.3.3 Komendy: 

DO SERII PRÓBNEJ - ŁADUJ 
 
(FOR THE SIGHTING SERIES - 
LOAD) 

Wszyscy strzelcy ładują broń w 
czasie jednej (1) minuty. 

DO PIERWSZEJ (KOLEJNEJ) 
SERII OCENIANEJ - ŁADUJ 
 
(FOR THE FIRST (NEXT) COM-
PETTION SERIES - LOAD) 

Wszyscy strzelcy ładują broń w 
czasie jednej (1) minuty. 

UWAGA 
 
(ATTENTION) 

Muszą zostać włączone czerwo-
ne światła lub tarcze muszą 
obrócić się do pozycji krawędzi. 

 
 
3-2-1-START 

Na komendę START musi nastą-
pić uruchomienia mechanizmów 
tarcz. Wszyscy strzelcy muszą 
przyjąć postawę GOTÓW przy 
końcu odliczania (na -1). 

6.16.5.3.4 Pięć (5) sekund po zakończeniu serii rozpoczyna się ogłoszenie wyni-
ków. 

6.16.5.3.5 Dziesięć (10) sekund po zakończeniu ogłaszania wyników rozpoczyna 
się strzelanie kolejnej serii. 

6.16.5.4 Strzelania z pistoletu sportowego kobiet n a 25m 

 Finał jest przeprowadzany w sposób następujący: 

6.16.5.4.1 jedna 5-strzałowa seria próbna wg programu strzelań szybkich; 

6.16.5.4.2 cztery (4) 5-strzałowe serie oceniane wg programu strzelań szybkich; 
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6.16.5.4.3 wszyscy finaliści strzelają serie próbne i oceniane w tym samym czasie 
i wg takich samych komend: 

DO SERII PRÓBNEJ - 
ŁADUJ 
(FOR THE SIGHTING SE-
RIES - LOAD) 

Wszyscy strzelcy ładują broń w czasie 
jednej (1) minuty. 

DO PIERWSZEJ (KOLEJ-
NEJ) SERII OCENIANEJ - 
ŁADUJ 
(FOR THE FIRST (NEXT) 
COMPETTION SERIES - 
LOAD) 

Wszyscy strzelcy ładują broń w czasie 
jednej (1) minuty. 

UWAGA 
(ATTENTION) 

Muszą zostać włączone czerwone 
światła lub tarcze muszą obrócić się do 
pozycji krawędzi. Po upływie 7 sekund 
(±1,0 sek.) włącza się światło zielone 
lub tarcza obraca się płaszczyzną do 
strzelca. 

 Przed kaŜdym strzałem strzelec musi 
opuścić ramię i przyjąć postawę GO-
TÓW.  

 Podczas strzelania serii pistoletu nie 
moŜna opierać o półkę lub stolik strze-
lecki. 

6.16.5.4.4 Pięć (5) sekund po zakończeniu serii ocenianych rozpoczyna się ogła-
szanie wyników. 

6.16.5.4.5 Dziesięć (10) sekund po zakończeniu ogłaszania wyników rozpoczyna 
się kolejna seria. 

6.16.6 Decyzje w przypadku równo ści wyników  – 25m 

6.16.6.1 W przypadku wystąpienia po serii finałowej równych wyników , na-
stępuje dogrywka. 

6.16.6.2 Strzelanie z pistoletu szybkostrzelnego m ęŜczyzn na 25m 

6.16.6.2.1 Strzelcy z równymi wynikami strzelają jedną (1) serię 5-strzałową w tym 
samym czasie i warunkach finałowych, aŜ do rozstrzygnięcia. 

6.16.6.2.2 Wszyscy inni strzelcy wycofują się z linii ognia niezwłocznie po ogło-
szeniu ich wyników finałowych. 

6.16.6.2.3 Strzelanie rozstrzygające remisy jest kontynuowane bezzwłocznie. 

6.16.6.2.4 Strzelcom z równymi wynikami zostaną przydzielone stanowiska strze-
leckie przyznane w drodze losowania przeprowadzonego pod nadzo-
rem jury. Jeśli po seriach finałowych jest więcej strzelców z równymi 
wynikami niŜ stanowisk strzeleckich, porządek strzelania określa się 
takŜe w drodze losowania. 
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6.16.6.2.5 Jeśli kilku zawodników uzyskało równe wyniki w rywalizacji o róŜne 
pozycje w klasyfikacji, np. dwóch zawodników walczących o drugie 
miejsce (miejsca 2 i 3) i dwóch walczących o piąte miejsce (miejsca 5 i 
6), najpierw rozstrzyga się kolejność na niŜszych pozycjach w klasyfi-
kacji, następnie - na wyŜszych, aŜ do rozstrzygnięcia wszystkich remi-
sów. 

6.16.6.2.6 KaŜda dogrywka rozpoczyna się jedną (1) 5-strzałową 4-sekundową 
serią próbną. 

6.16.6.3 Strzelania z pistoletu sportowego kobiet n a 25m 

6.16.6.3.1 Strzelcy z równymi wynikami strzelają jedną (1) serię 5-strzałową wg 
zasad dla strzelań finałowych, aŜ do rozstrzygnięcia. 

6.16.6.3.2 Wszyscy inni strzelcy wycofują się z linii ognia niezwłocznie po ogło-
szeniu ich wyników finałowych. 

6.16.6.3.3 Strzelanie rozstrzygające remisy jest kontynuowane bezzwłocznie. 

6.16.6.3.4 Jeśli kilku zawodników uzyskało równe wyniki w rywalizacji o róŜne 
pozycje w klasyfikacji, np. dwóch zawodników walczących o drugie 
miejsce (miejsca 2 i 3) i dwóch walczących o piąte miejsce (miejsca 5 
i 6), najpierw rozstrzyga się kolejność na niŜszych pozycjach w klasyfi-
kacji, następnie - na wyŜszych, aŜ do rozstrzygnięcia wszystkich remi-
sów. 

6.16.6.4 Niesprawno ści dla konkurencji 10/25/50m 

6.16.6.4.1 W przypadku uznanej niesprawności strzelcowi zezwala się na zakoń-
czenie lub powtórzenie nieoddanych strzałów lub serii jeden raz pod-
czas finałów, łącznie z dogrywkami, jeśli moŜe on naprawić lub zmienić 
broń lub amunicję w ciągu trzech (3) minut od momentu uznania nie-
sprawności za uznaną. W przypadku NIESPRAWNOŚCI NIEUZNANEJ 
nie zezwala się na powtarzanie strzałów lub serii. 

6.16.6.4.2 Jeśli strzał nie został oddany z powodu niesprawności, strzelec moŜe 
podjąć próbę jej usunięcia w pozostałym mu do dyspozycji czasie. Po 
podjęciu takiej próby nie moŜe domagać się UZNANIA NIESPRAWNO-
ŚCI, chyba Ŝe jakaś część broni uległa uszkodzeniu w stopniu uniemoŜ-
liwiającym strzelanie. 

6.16.6.5 Niesprawno ści tarcz dla konkurencji 10/25/50m 

6.16.6.5.1 Gdy zaistnieje niesprawno ść wszystkich tarcz finałowych  naleŜy 
zastosować następującą procedurę. 

6.16.6.5.2 Oddane (przez wszystkich strzelców) strzały lub serie będą ocenione 
jako tymczasowe . 

6.16.6.5.3 Jeśli zakłócenie nie mo Ŝe być usuni ęte, a kontynuacja finału w czasie 
jednej (1) godziny jest niemoŜliwa, to zanotowane tymczasowe wyniki 
będą zaliczone jako ostateczne w zawodach i będą stanowić podstawę 
rozdziału medali. 

6.16.6.5.4 Wszyscy strzelcy z równymi wynikami  będą klasyfikowani zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ROZSTRZYGANIA REMISÓW. Jeśli ciągle 
będzie remis, lepszy lub najlepszy wynik serii finałowej będzie uŜyty w 
celu rozstrzygnięcia remisu. 
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6.16.6.5.5 Jeśli awaria została usuni ęta w ciągu jednej godziny i istnieje moŜli-
wość kontynuowania finału, naleŜy postępować według procedury: 

6.16.6.5.5.1 Konkurencje 10/50m 

 Oddane zostają pozostałe strzały. Po zajęciu stanowisk przez strzelców 
dozwolone jest oddanie nieograniczonej liczby strzałów próbnych w 
ciągu pięciu (5) minut. 

6.16.6.5.5.2 Konkurencje 25m 

 Oddane zostają pozostałe strzały/serie. Jedna seria próbna jest dozwo-
lona dla konkurencji pistoletowych na 25m.   

6.16.6.5.6 Jeśli nast ąpi awaria pojedynczej tarczy: 

6.16.6.5.6.1 Konkurencje 10/50m 

 Strzelec będzie przeniesiony na stanowisko rezerwowe. Na prośbę 
strzelca, przed powtórzeniem poprzednio nieoddanego strzału (strza-
łów), moŜe być dodany czas dwóch (2) minut na strzały próbne. 

6.16.6.5.6.2 Konkurencje 25m 

6.16.6.5.6.2.1 Zawodniczka w konkurencji pistolet sportowy kobiet 25m  zostanie 
przeniesiona na inne stanowisko lub zostanie wymieniona tarcza. Na 
prośbę strzelca, przed powtórzeniem poprzednio nieoddanego strzału 
(strzałów), moŜe być przyznana dodatkowa seria próbna. 

6.16.6.5.6.2.2 Jeśli jedna lub więcej tarcz z grupy pięciu tarcz ulegnie awarii, zawodnik 
w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego m ęŜczyzn 25m  zostanie 
przeniesiony na inne stanowisko. Na prośbę strzelca, przed powtórze-
niem poprzednio nieoddanej serii, moŜe być przyznana jedna (1) do-
datkowa seria próbna. 

6.16.6.6 Wyniki ko ńcowe 

6.16.6.6.1 We wszystkich konkurencjach wyniki serii finałowych dodaje się do 
indywidualnych wyników rundy kwalifikacyjnej. 

6.16.6.6.2 Wyniki uzyskane w rundzie kwalifikacyjnej i wyniki całkowite muszą być 
umieszczone na głównej tablicy ogłoszeń wyników i wydrukowane 
w oficjalnym komunikacie klasyfikacyjnym. 

6.16.6.6.3 Ocena strzałów w finale jest prowadzona z wykorzystaniem tarcz elek-
tronicznych lub urządzeń oceniających tarcze lub przyrządu ręcznego, 
które oceniają kaŜdy pierścień z podziałem na dziesięć części (takich, 
jak 1,0 1,1; 1,2; 1,3; itd. do wartości maksymalnej 10,9). Przestrzeliny w 
tarczy papierowej, które nie mogą być odczytane przez urządzenie 
oceniające, będą oceniane ręcznie przez członka jury przy pomocy za-
twierdzonego przez ISSF przyrządu.  

6.16.7 Protesty podczas finałów 

6.16.7.1 Protesty muszą być zgłoszone bezzwłocznie przez zawodnika lub tre-
nera poprzez podniesienie ręki. 

6.16.7.2 KaŜdy protest będzie natychmiast rozpatrzony. 

6.16.7.3 Decyzja jury jest ostateczna i protest moŜe być płatny. 
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6.17 PROTOKÓŁ: NAGRODY I REKORDY 

6.17.1 Rekordy świata i rekordy świata z finałem mogą być ustanawiane pod-
czas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, zawodów o Puchar Świa-
ta, mistrzostw kontynentalnych i igrzysk kontynentalnych, które są 
przeprowadzane zgodnie z Ogólnymi Regulaminami ISSF. 

6.17.2 Rekordy świata w konkurencjach indywidualnych mogą być ustanawia-
ne zarówno podczas zawodów eliminacyjnych, kwalifikacyjnych jak 
i finałowych. 

6.17.2.1 Rekordy świata mogą być ustanawiane takŜe, gdy strzelania finałowe 
rozgrywane są na oddzielnych strzelnicach krytych do strzelań na 25 i 
50m. 

6.17.3 Obecny na zawodach Delegat Techniczny ISSF musi sporządzić do-
kładne sprawozdanie dotyczące nowych rekordów świata ustanowio-
nych podczas ich trwania. Sprawozdanie musi potwierdzać fakt prze-
strzegania przepisów i regulaminów ISSF oraz programu zawodów. 

6.17.4 Rekordy świata ustanawiane są zgodnie z ogólnymi przepisami ISSF.  

6.17.5 Tytuły i medale 

6.17.5.1 Podczas Igrzysk Olimpijskich, zgodnie z przepisami MKOl, tytuły 
i medale przyznawane są tylko w konkurencjach indywidualnych. Olim-
pijskie konkurencje strzeleckie są wyszczególnione w Ogólnych Regu-
laminach ISSF. 

6.17.5.2 Podczas Mistrzostw Świata, ISSF przyznaje tytuły i medale w przewi-
dzianych programem konkurencjach, w oparciu o oficjalne wyniki koń-
cowe, zgodnie Ogólnymi Regulaminami ISSF. 

6.17.5.3 Indywidualne i druŜynowe tytuły i medale mistrzostw świata przyznawa-
ne będą zgodnie z Ogólnymi Regulaminami ISSF. 

6.17.5.4 Medale i nagrody muszą być wręczane niezwłocznie po zakończeniu 
strzelań finałowych lub po upływie czasu wymaganego na złoŜenie pro-
testów. Strzelcy muszą mieć wystarczającą ilość czasu na właściwe 
ubranie się (nie w ubiory strzeleckie). 

6.17.5.5 Podczas wręczania nagród i innych ceremonii zawodnicy zobowiązani 
są być ubrani w oficjalne stroje swojej reprezentacji narodowej lub dre-
sy swojej reprezentacji narodowej (dotyczy to zarówno górnych, jaki 
dolnych części stroju). Wszyscy członkowie druŜyny muszą być ubrani 
w jednolity sposób. 
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6.18 ŚRODKI PRZEKAZU 

6.18.1 Dla nadania zawodom odpowiedniego rozgłosu, personelowi prasy, 
radia i telewizji naleŜy zapewnić odpowiednie środki techniczne, pomoc 
i współpracę. Jednak podczas trwania zawodów zawodnikom nie moŜ-
na przeszkadzać robieniem zdjęć i/lub przeprowadzaniem wywiadów. 

6.18.2 Ostateczne wyniki muszą być dostępne dla prasy. 

6.18.3 Dla ciągłej informacji zawodników, widzów i środków przekazu bieŜące, 
wstępne i końcowe rezultaty muszą być pokazywane na duŜych tabli-
cach wyników. Tablice te muszą być umieszczone w pobliŜu strzelnic, 
jednak w takiej odległości, aby nie przeszkadzały zawodnikom. 
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6.19 FORMULARZE 
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6.20 INDEKS 

10m – charakterystyka stanowiska strzeleckiego 6.3.15 

10m – Karabin pneumatyczny – tarcze papierowe 6.3.2.3 

10m – Pistolet pneumatyczny – tarcze papierowe 6.3.2.6 

10m – pomiar oświetlenia 6.3.17.4 

10m – Ruchoma tarcza – tarcze elektroniczne 6.3.2.7.2.2 

10m – Ruchoma tarcza – tarcze papierowe 6.3.2.7.2 

10m – strzelnice pneumatyczne kryte 6.3.6.3.4 

10m – szczegółowe przepisy dla konkurencji Karabin pneumatyczny 
i Pistolet pneumatyczny 

6.11.4 

10m – wyposaŜenie tarcz 6.3.15.2 

25m – charakterystyka  6.3.16 

25m – charakterystyka tarcz obrotowych 6.3.17 

25m – czas działania – elektroniczny system tarcz 6.3.1.8 

25m – ekrany pomiędzy stanowiskami strzeleckimi 6.3.16.7 

25m – metryczki  6.9.1 

25m – oficjalna ocena tarcz na strzelnicy 6.9.2 

25m – Pistolet szybkostrzelny – grupy tarcz 3.6.18.11 

25m – Pistolet szybkostrzelny – przydział stanowisk  6.3.21 

25m – Pistolet szybkostrzelny – tarcze papierowe 6.3.22 

25m – Pistolet, Pistolet centralnego zapłonu, Pistolet standard - tarcze 6.3.16.4.2 

25m – procedury oceny tarcz – nadzór jury 6.9.1.2 

25m – procedury oceny tarcz – pokazywanie wartości strzałów  6.9.1.2.4 

25m – procedury oceny tarcz – pokazywanie wartości strzałów 6.9.1.2.2 

25m – procedury oceny tarcz – pomocnik pisarza 6.3.1.2.3 

25m – procedury oceny tarcz – tarcze papierowe 6.9 

25m – sekcje (grupy) 6.3.16.5 

25m – strzały skośne 6.9.1.1 

25m – strzelnice otwarte 6.3.6.3.3 

25m – tarcze  6.3.16.4 

25m – tarcze – błędny czas otwarcia tarcz 6.3.2.1 

25m – tarcze – czas obrotu 6.3.2.3 

25m – tarcze – czas otwarcia tarcz 6.3.2.5 
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25m – tarcze – ekrany tarcz 6.3.2.2 

25m – tarcze – kierunek obrotu 6.3.19 

25m – tarcze – pomiar czasu – czas otwarcia 6.3.2.6 

25m – tarcze – urządzenie do obracania tarcz w dokładnym czasie 6.3.2.4 

25m – tarcze – wibracje  6.3.4 

25m – tarcze elektroniczne – arkusze kontrolne 6.3.4.3 

25m – tarcze –obrót jednoczesny 6.3.2.7 

25m – wymiary stanowiska strzeleckiego 6.3.16.6 

25m – wyposaŜenie stanowiska strzeleckiego 6.3.16.8 

25m i 50m – Pistolet precyzyjny – tarcze papierowe 6.3.2 

25m i 50m – strzelnice kryte 6.3.6.3.3.1 

300m – charakterystyka stanowiska strzeleckiego 6.5.7.1 

300m – elektroniczny system tarcz – strzały obce  6.3.3 

300m – Karabin – tarcze papierowe 6.5.7.2 

300m – strzelnice otwarte 6.5.7.3 

50m – charakterystyka stanowiska strzeleckiego 6.7.0 

50m – Karabin – tarcze papierowe 6.3.9 

50m – Ruchoma tarcza – tarcze papierowe 6.3.2.7.1 

50m – strzelnica otwarta 6.7.14 

Awaria pojedynczej tarczy w konkurencjach 10/50m 6.13.3 

Awarie elektronicznych systemów oceniania tarcz – 10/50m 6.13 

Bezpieczeństwo  - Ochrona słuchu  6.2 

Charakterystyka rzutków 6.3.2.9.1 

Charakterystyka stanowisk strzeleckich na strzelnicach do strzelań 
na 10/50/300m 

6.3.12 

Charakterystyka stanowiska do strzelania na 300m 6.3.13 

Charakterystyka stanowiska do strzelania na 50m 6.3.14 

Charakterystyka strzelnic 6.3.5 

Charakterystyka strzelnic dla konkurencji Double Trap 6.3.21 

Charakterystyka strzelnic dla konkurencji olimpijskiej Trap 6.3.19.1 

Charakterystyka strzelnic dla konkurencji Skeet 6.3.22 

Charakterystyka strzelnic dla strzelań do ruchomej tarczy 6.3.18 

Charakterystyka strzelnic dla strzelań do rzutków 6.3.19 

Charakterystyka strzelnic i tarcz 6.3 
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Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strzeleckiego do strzelania 
na 10m 

6.3.15 

Charakterystyka strzelnicy i stanowiska strzeleckiego do strzelań 
pistoletowych na  25m 

6.3.16 

Charakterystyka tarcz elektronicznych uŜywanych podczas strzelań 
na 25m 

6.3.16.12 

Charakterystyka tarcz obrotowych do strzelań na 25m 6.3.16.9 

Chorągiewki na strzelnicach karabinowych 50/300m oraz pistoleto-
wych do strzelań na 50m 

6.3.7 

Czas przygotowawczy 6.11.2.1 

Czas składania protestów 6.15.4.1 

Członkowie jury na linii tarcz – 25m 6.7.8 

Dodatkowe strzały próbne - awaria 6.12.2.1 

Doradztwo trenerskie podczas zawodów 6.10.5 

Elektroniczny system oceny strzałów – procedura kontroli  6.7.11 

Finały dla konkurencji olimpijskich 6.16 

Funkcyjni zawodów 6.7 

Jury zawodów 6.6 

Kalibromierz do oceny strzałów skośnych 6.3.2.8.7 

Kalibromierze do oceny tarcz papierowych 6.3.2.8 

Kary za naruszanie przepisów. 6.10.6 

Kontrola wyposaŜenia 6.4 

Nieprawidłowo oddane strzały dla konkurencji 10/50/300m 6.11.7 

Niesprawności 6.12 

Obowiązki i funkcje Jury 6.6.2 

Obowiązki pisarza - Tarcze papierowe - Ruchoma tarcza 6.7.4 

Obowiązki sędziego liniowego – Ruchoma tarcza 6.7.4.3 

Obsługa tarcz 6.11.1 

Ocenianie – tarcze papierowe - strzelania na 25m 6.9 

Ochrona słuchu 6.2.3 

Ochrona wzroku  6.2.4 

Odległości strzelań 6.3.8 

Organizacja i przebieg zawodów/mistrzostw ISSF 6.1.5 

Pisarz – Zadania i obowiązki - tarcze papierowe  6.7.3 
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Pomocnik pisarza - tarcze papierowe – 25m 6.7.7.3 

Postepowanie dotyczące wyników 6.8 

Postępowanie podczas oficjalnej oceny tarcz na strzelnicy 6.9.2 

Protest dotyczący wartości strzału w tarczy elektronicznej 6.13.6 

Protesty – opłaty  6.15.1 

Protesty i odwołania 6.15 

Przedmiot i cel przepisów ISSF 6.1.1 

Przepisy dla karabinu 10m i 50m oraz konkurencji pistoletowych 6.11.2 

Przepisy dotyczące ubioru strzeleckiego 6.4.2.1 

Przepisy dotyczące zachowania się strzelców i osób funkcyjnych 6.10 

Przepisy ogólne 6.1 

Przepisy ogólne dla wszystkich rodzajów strzelań 6.3.5.1 

Przepisy szczegółowe dla strzelań 10m 6.11.4 

Przepisy techniczne – zakres  6.1.3 

Przerwy w strzelaniu 6.11.5 

Przeszkadzanie 6.11.9 

Przygotowanie zawodów 6.5 

Równe wyniki – postępowanie  6.14 

Schemat pola do strzelań konkurencji Skeet 6.3.22.8 

Schron wyrzutni dla konkurencji Trap, Double Trap 6.3.20 

Sędzia główny strzelań - Zadania i obowiązki   6.7.1 

Sędzia stanowiskowy - Zadania i obowiązki   6.7.2 

Sędzia tarczowy - tarcze elektroniczne 6.7.9 

Sędzia tarczowy - tarcze papierowe – 25m 6.7.7 

Sędzia tarczowy - Zadania i obowiązki – tarcze papierowe – Ruchoma 
tarcza 

6.7.6 

Sędzia tarczowy i obsługa schronu - Zadania i obowiązki – tarcze 
papierowe 

6.7.5 

Sędziowie techniczni - tarcze elektroniczne 6.7.10 

Stosowanie Przepisów Technicznych ISSF i szczegółowych przepisów 
strzelań 

6.1.2 

Strefa zawodów 6.3.6.4 

Strzały do obcej tarczy 6.11.8 

Strzelania treningowe 6.5.7 
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Strzelania z pistoletu szybkostrzelnego na 25m – przydział stanowisk 6.5.4.9 

Strzelnica dla konkurencji Trap 6.3.19.5.4 

Strzelnice dla strzelań do ruchomej tarczy 6.3.18.11 

Środki przekazu 6.18 

Tarcza – Ruchoma tarcza do strzelań na 10m 6.3.2.7.2 

Tarcza – Ruchoma tarcza do strzelań na 50m 6.3.2.7.1 

Tarcza do strzelań dokładnych z pistoletu 25m i pistoletu 50m 6.3.2.5 

Tarcza do strzelań konkurencji karabin 300m 6.3.2.1 

Tarcza do strzelań konkurencji karabin 50m 6.3.2.2 

Tarcza do strzelań konkurencji karabin pneumatyczny 10m 6.3.2.3 

Tarcza do strzelań konkurencji pistolet pneumatyczny 10m 6.3.2.6 

Tarcza do strzelań szybkich z pistoletu 25m 6.3.2.4 

Tarcze – wymagania 6.3.1 

Tarcze bliźniacze dla strzelnic 25m 6.3.4.2 

Tarcze bliźniacze, tylne kartony, arkusze kontrolne 6.3.4 

Tarcze papierowe uŜywane podczas zawodów 6.3.2 

Tarcze próbne – papierowe 6.3.3 

Tytuły i medale 6.17.5 

Urządzenia wytwarzające dźwięk 6.2.5 

Uszkodzenie papierowej lub gumowej taśmy 6.13.5 

Wartości przestrzelin 6.8.14 

Widok pola do strzelań konkurencji Skeet 6.3.22.9 

Wspólne cechy strzelnic dla strzelań karabinowych i pistoletowych 
(10/25/50/300m) 

6.3.6 

Wykroczenia i przepisy dyscyplinarne 6.11.6 

Wymagania oświetlenia strzelnicy krytej (Lux). 6.3.17 

Wysokość środka tarczy (środka pola dziesiątki) 6.3.9 

Zasady przydziału stanowisk strzeleckich 6.5.4 

Zawody eliminacyjne na strzelnicach odkrytych 6.5.4.5 
 


