
REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW  

WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

 

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Statutu Warmińsko–Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

(zwanego dalej W–MZSS) oraz Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego, zatwierdzonego przez Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (zwany dalej: PZSS) 

i wprowadzonego do realizacji z dniem 26 kwietnia 2017 r., wprowadza się do użytku niniejszy Regulamin 

Kolegium Sędziów Warmińsko–Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego (zwany dalej: Regulamin 

Kolegium Sędziów) określający zakres działalności Kolegium Sędziów Warmińsko–Mazurskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego (zwanego dalej: Kolegium Sędziów).  

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§1 

1. Kolegium Sędziów realizuje wytyczne Walnego Zebrania Delegatów W–MZSS i Zarządu W–MZSS. 

2. W skład Kolegium Sędziów wchodzi do 7 członków, w tym Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego 

i Sekretarz. 

3. Przewodniczącego KS W–MZSS powołuje i odwołuje Zarząd W–MZSS a pozostałych członków 

kolegium zatwierdza Zarząd W–MZSS na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów. 

4. Po odwołaniu Przewodniczącego Kolegium Sędziów, całe Kolegium Sędziów ulega rozwiązaniu; 

5. Członkami Kolegium Sędziów mogą być sędziowie strzelectwa posiadający co najmniej sędziowską klasę 

pierwszą w zakresie strzelectwa sportowego, a w specjalności strzelectwo dynamiczne co najmniej 

sędziowską klasę drugą (RO), którzy legitymują się ważną licencją sędziowską PZSS. 

6. Kolegium Sędziów kieruje całokształtem spraw sędziowskich i czuwa nad prawidłową organizacją i 

przeprowadzeniem zawodów. 

7. Postanowieniom Kolegium Sędziów podlegają sędziowie strzelectwa sportowego i strzelectwa 

dynamicznego wszystkich klas. Podległość ta wynika z postanowień niniejszego Regulaminu Kolegium 

Sędziów oraz innych ustaleń PZSS i W–MZSS w zakresie organizacyjnym i szkoleniowym; 

8. Kolegium Sędziów działa w oparciu o niniejszy Regulamin Kolegium Sędziów zatwierdzony przez 

Zarząd W–MZSS; 

9. Praca Kolegium Sędziów podlega ocenie Zarządu W–MZSS; 



10. O zaplanowanym posiedzeniu Kolegium Sędziów powiadamiany jest najpóźniej 7 dni wcześniej Prezes 

W–MZSS.  

11. W posiedzeniach Kolegium Sędziów ma prawo uczestniczyć Prezes W–MZSS z głosem doradczym, lub 

wyznaczony przez niego członek Zarządu W–MZSS. 

 

Rozdział II 

Zakres działalności 

 

§ 2 

Do zakresu działalności Kolegium Sędziów należy: 

a) wdrażanie przepisów sędziowskich oraz zapewnienie jednolitego stosowania przepisów 

strzeleckich; 

b) opracowywanie wniosków dotyczących zmian w przepisach sędziowskich; 

c) organizowanie i prowadzenie kursów dla kandydatów na sędziów oraz kursów i szkoleń dla 

sędziów strzelectwa PZSS — zgodnie z wytycznymi Kolegium Sędziów PZSS w porozumieniu z 

Zarządem W–MZSS. 

d) podwyższanie klas sędziów strzelectwa z klasy trzeciej na drugą oraz przedkładanie wniosków do 

Kolegium Sędziów PZSS na sędziów klasy pierwszej i państwowej. 

e) wnioskowanie do PZSS o przedłużenie ważności licencji sędziowskich wszystkich klas.  

f) realizacja spraw związanych z przyznaniem i pozbawieniem licencji sędziego strzelectwa PZSS. 

g) zapewnienie sędziom strzelectwa niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie ich funkcji. 

h) prowadzenie ewidencji sędziów strzelectwa, ich pracy oraz niezbędnej dokumentacji w tym 

zakresie. 

i) wdrażanie przepisów dotyczących warunków bezpieczeństwa związanych z uprawianiem 

strzelectwa. 

j) udzielanie pomocy organizatorom zawodów strzeleckich. 

k) gromadzenie uwag, wniosków i propozycji dotyczących regulaminów i zasad organizacji zawodów. 

l) opracowywanie programów szkolenia dla kandydatów na sędziów strzelectwa oraz dla  sędziów 

strzelectwa. 

ł) organizowanie i prowadzenie egzaminów dla sędziów oraz kandydatów na sędziów strzelectwa. 

m) występowanie do Zarządu W–MZSS z propozycjami nagród i wyróżnień dla sędziów strzelectwa. 



n) stosowanie sankcji w stosunku do sędziów strzelectwa stosownie do treści § 8 ust. 3. 

 

§3 

Obowiązki i zadania Przewodniczącego Kolegium Sędziów: 

a) ogólne kierownictwo i koordynacja pracą Kolegium Sędziów;  

b) zwoływanie protokolarnych posiedzeń nie mniej niż dwa razy w roku i przewodniczenie obradom;  

c) redagowanie dokumentów; 

d) zatwierdzanie lub wyznaczanie sędziów na funkcje kierownicze podczas zawodów i obserwatorów  

W–MZSS; 

e) zatwierdzanie lub wyznaczanie (w zależności od zapotrzebowania, na wniosek organizatora 

zawodów) pozostałych sędziów. 

f) organizacja minimum dwa razy w jednym letnim cyklu olimpijskim kursokonferencji celem 

zapoznania sędziów W–MZSS z aktualnie obowiązującymi przepisami w strzelectwie i ustalenia listy 

sędziów aktualnie czynnych;  

g) współpraca z Zarządem W–MZSS i organami pomocniczymi Zarządu W–MZSS; 

h) reprezentowanie interesów sędziów strzelectwa i Kolegium Sędziów na zewnątrz W–MZSS. 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki sędziów 

 

§4 

Sędziowie strzelectwa mają prawo do: 

a) wykonywania swoich czynności na zawodach zgodnie z uprawnieniami podanymi w licencji 

sędziowskiej;  

b) podwyższania swoich kwalifikacji oraz awansów i wyróżnień;  

c) otrzymywania informacji dotyczących zmian lub poprawek w przepisach strzeleckich i 

regulaminach zawodów; 

d) wynagrodzenia za wykonywane czynności na zawodach strzeleckich według stawek określonych w 

Instrukcji dotyczącej wynagradzania sędziów z tytułu prowadzenia zawodów strzeleckich w ramach 

imprez Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zatwierdzonej przez Zarząd PZSS i 

wprowadzonej do realizacji z dniem 1 stycznia 2017 r. (względnie późniejszych) lub innych 

wynikających z wspólnych ustaleń Kolegium Sędziów W–MZSS i Zarządu W–MZSS powodowanych 



koniecznością stosowania odmiennych stawek, np. celem zachęcenia młodzieży do uprawiania 

strzelectwa.  

 

§5 

Obowiązkiem sędziego strzelectwa jest: 

a) znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas zawodów strzeleckich; 

b) posiadanie i znajomość aktualnych przepisów strzeleckich i regulaminów zawodów; 

c) umiejętność posługiwania się przyrządami do oceniania wartości przestrzelin na tarczach; 

d) umiejętność posługiwania się urządzeniami do kontroli ubioru, broni i sprzętu strzeleckiego; 

e) znajomość budowy i działania broni; 

f) znajomość obsługi tarcz elektronicznych; 

g) sumienne i bezstronne wykonywanie swoich funkcji sędziowskich na zawodach  strzeleckich; 

h) przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i rzetelne wykonywanie obowiązków sędziego; 

i) oddziaływanie wychowawcze i umacnianie zdyscyplinowania wśród zawodników, trenerów i osób 

funkcyjnych zespołów podczas zawodów; 

j) zdecydowane i konsekwentne interweniowanie w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów 

strzeleckich i regulaminów zawodów; 

k) uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Kolegium Sędziów i podnoszenie kwalifikacji 

sędziowskich; 

l) zgłaszanie się na wezwanie Kolegium Sędziów do wykonywania wyznaczonych czynności podczas 

zawodów strzeleckich; 

ł) informowanie Kolegium Sędziów o każdej zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania oraz 

zmianie swoich numerów telefonów, faksu lub poczty elektronicznej. 

 

Rozdział IV 

Licencje sędziowskie 

 

§ 6 

Rodzaje licencji sędziowskich, tryb ich przyznawania, odmowy oraz pozbawiania, a także kursy 

przygotowawcze i doskonalące dla sędziów określa aktualnie obowiązujący Regulamin Sędziów PZSS 

zatwierdzony przez Zarząd PZSS. 



 

Rozdział V 

Powoływanie sędziów 

 

§7 

1. Organizator zawodów strzeleckich jest zobowiązany najpóźniej 7 dni przed imprezą złożyć do 

Przewodniczącego Kolegium Sędziów wniosek o zatwierdzenie obsady sędziowskiej na funkcje 

kierownicze.  

2. Przewodniczący Kolegium Sędziów zatwierdza lub wyznacza sędziów na wszystkie funkcje kierownicze 

zawodów strzeleckich oraz obserwatora W–MZSS. W przypadkach nie uzgodnienia obsady, sędziowanie 

podczas takich zawodów nie będzie zaliczane do uzyskiwania punktów do stażu pracy sędziów 

obsługujących takie zawody, a udział w takich zawodach nie może być zaliczany do przedłużania ważności 

licencji sędziowskiej PZSS oraz licencji zawodniczej PZSS.  

4. Przewodniczący Kolegium Sędziów ma prawo wymagać od organizatora zabezpieczenia właściwej ilości 

sędziów niezbędnej do zapewnienia bezpiecznego i regulaminowego przebiegu zawodów strzeleckich.  

5. W uzasadnionych przypadkach Kolegium Sędziów może odmówić zatwierdzenia lub przedstawić swoją 

propozycje obsady funkcji kierowniczych na zawodach strzeleckich. 

6. Podczas zawodów strzeleckich, na których można uzyskać sportową klasę sportową pierwszą i wyższe 

oraz uznaje Rekordy Polski, musi być wyznaczony Delegat Techniczny Kolegium Sędziów PZSS,  

7. Zawody strzeleckie, na których można uzyskać sportową klasę drugą i trzecią oraz normy na odznaki 

strzeleckie PZSS potwierdza obserwator wyznaczony przez Kolegium Sędziów. 

8. Wszyscy sędziowie strzelectwa muszą mieć przy sobie aktualne licencje sędziowskie PZSS. 

9. W czasie zawodów strzeleckich, podczas których mogą być ustanawiane Rekordy Polski, sędziowskich 

funkcji kierowniczych nie mogą pełnić zawodnicy, trenerzy, kierownicy i osoby funkcyjne zespołów 

biorących udział w zawodach. Funkcje kierownicze na takich zawodach mogą pełnić tylko sędziowie klasy 

państwowej. 

10. Na zawodach w strzelectwie statycznym delegat techniczny KS PZSS przejmuje obowiązki 

przewodniczącego komisji odwoławczej (Jury d'Appeal), a w strzelectwie dynamicznym może pełnić 

obowiązki Range Mastera.  

11. Kierownicze funkcje sędziowskie na zawodach strzeleckich to:  

a) sędzia główny zawodów (strzelania dynamiczne: Range Master — RM), 

b) przewodniczący komisji RTS (strzelania dynamiczne: Chief Stats Oficer — CSO), 

c) kierownik biura obliczeń, 



d) kierownik tarczowi,  

e) sędziowie główni strzelań (strzelania dynamiczne: Chief Range Oficer – CRO),  

f) przewodniczący sekcji kontroli broni i wyposażenia. 

12. Pozostałe funkcje sędziowskie na zawodach to: sędzia RTS, sędzia stanowiskowy (strzelania 

dynamiczne: Range Oficer — SO), sędzia biura obliczeń (strzelania dynamiczne: Stats Oficer — SO), sędzia 

tarczowy, sędzia sekcji kontroli broni i wyposażenia.  

  

Rozdział VI 

Ocena pracy sędziego 

§ 8 

1. Sędzia wykonujący rzetelnie obowiązki, wykazujący dużą aktywność i posiadający zasób wiedzy 

fachowej, może być wyróżniony zgodnie z § 34 Statutu PZSS. 

2. Ocenę pracy sędziego klasy trzeciej w jego karcie pracy sędziego dokonuje, w zależności od rangi 

zawodów, Delegat Techniczny KS PZSS lub Sędzia Główny zawodów zatwierdzony przez Kolegium 

Sędziów W–MZSS. 

3. Za czyny niegodne sędziego strzelectwa sportowego, stosuje się sankcje przewidziane w  Przepisach 

dyscyplinarnych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (regulaminie dyscyplinarnym) uchwalonych 

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS dnia 28 sierpnia 2012 r.  

  

Rozdział VII 

Ustalenia końcowe 

§9  

1.  Odznaką zewnętrzną sędziego, wykonującego czynności podczas zawodów, jest ustalonego wzoru 

emblemat sędziowski lub imienny identyfikator sędziego. 

2. Ubiorem zewnętrznym sędziego, wykonującego czynności podczas zawodów, jest ustalonego wzoru kamizelka 

lub koszulka sędziowska z widocznym z przodu i z tyłu napisem SĘDZIA lub napisem wykonywanej na 

zawodach funkcji sędziowskiej (JURY, RANGE OFFICER, Sędzia Główny Zawodów, itp.).  

3. Każdy udział sędziego w szkoleniu i zawodach, na których kierownicze funkcje zatwierdziło 

Kolegium Sędziów, musi być odnotowany w karcie pracy sędziego. 

4.  Przepisy niniejszego Regulaminu Kolegium Sędziów zostały zatwierdzone przez Zarząd W–MZSS  

i wprowadzone do realizacji z dniem 25.09.2017 r.; jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący 

Regulamin Kolegium Sędziów. 


