REGULAMIN
KOLEGIUM SĘDZIÓW
POMORSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
&1
1. Kolegium sędziów jest organem wykonawczym zarządu Pomorskiego Związku Strzelectwa
Sportowego.
2. Kolegium sędziów Pom.ZSS ściśle współpracuje z kolegium sędziów PZSS.
3. W skład kolegium sędziów Pom.ZSS wchodzi od 3 do 7 członków, wśród nich przewodniczący.
Przewodniczącego kolegium sędziów powołuje zarząd na wniosek prezesa Pom.ZSS,
pozostałych członków zatwierdza zarządu Pom.ZSS na wniosek przewodniczącego kolegium.
4. Członkami kolegium mogą być sędziowie strzelectwa sportowego posiadający co najmniej
klasę pierwszą, w miarę możliwości reprezentujący grupy sędziów we wszystkich dyscyplinach
i specjalnościach zaliczonych do sportu strzeleckiego.
5. Kolegium sędziów działa samodzielnie w zagadnieniach związanych z regulaminowym
przeprowadzeniem zawodów.
6. Kolegium sędziów kieruje działalnością sędziów sportu strzeleckiego i czuwa nad prawidłowym
zorganizowaniem i przeprowadzeniem zawodów.
7. Postanowieniom kolegium sędziów Pom.ZSS podlegają sędziowie wszystkich klas.

ROZDZIAŁ II
Zakres działalności
&2
Do zakresu działalności kolegium sędziów Pom.ZSS należy:
1. Organizowanie i prowadzenie kursów sędziów sportu strzeleckiego;
2. Zatwierdzanie wniosków o awansowanie sędziów na wyższe klasy sędziowskie;
3. Wprowadzanie opracowanych przez kolegium sędziów PZSS przepisów określających normy
zapewniające sędziom niezbędne warunki umożliwiające wypełnianie ich funkcji;
4. Inicjowanie i wdrażanie przepisów określających warunki bezpieczeństwa w sporcie
strzeleckim;
5. Udzielanie porad organizatorom zawodów strzeleckich;
6. Gromadzenie uwag, wniosków i propozycji dotyczących regulaminów i zasad organizowania
zawodów;
7. Opracowanie i uaktualnianie programów szkolenia sędziów;
8. Organizowanie i prowadzenie egzaminów sędziowskich;
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&3
Do obowiązków przewodniczącego kolegium sędziów PZSS należy:
1. Kierowanie pracami kolegium sędziów.
2. Zatwierdzanie lub wyznaczanie składów sędziowskich na zawody ujęte w kalendarzu
sportowym Pom.ZSS.
3. Wyznaczanie obserwatorów na zawody ujęte w kalendarzu sportowym Pom.ZSS.
4. Zwoływanie posiedzeń kolegium sędziów nie mniej niż dwa razy w roku, przewodniczenie
obradom.
5. Realizowanie planu pracy kolegium sędziów.
6. Opracowanie i przedłożenie zarządowi Pom.ZSS rocznych sprawozdań z pracy kolegium
sędziów.
Przewodniczący kolegium sędziów PZSS ma prawo do:
1. Uczestniczenia w posiedzeniach zarządu Pom.ZSS, podczas których są omawiane sprawy
będące w zakresie zainteresowań kolegium sędziów.
2. Wnioskowania do prezesa Pom.ZSS w imieniu kolegium sędziów.

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki sędziów
&4
Sędziowie sportu strzeleckiego mają prawo do:
1. Wykonywania swoich czynności na zawodach zgodnie z uprawnieniami wymienionymi
w licencji sędziowskiej;
2. Podwyższania kwalifikacji oraz awansowania i wyróżniania;
3. Składania do kolegium sędziów Pom.ZSS wniosków i uwag dotyczących pracy sędziów oraz
przepisów strzeleckich, i regulaminów zawodów;
4. Informacji o zmianach przepisów strzeleckich i regulaminów zawodów;
5. Wynagrodzenia, według stawek określonych w instrukcji PZSS, za czynności sędziego
wykonane na zawodach strzeleckich;
&5
Obowiązkiem sędziego sportu strzeleckiego jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa;
Znajomość przepisów strzeleckich i regulaminów zawodów;
Umiejętność posługiwania się przyrządami do oceniania wartości przestrzelin w tarczach;
Umiejętność posługiwania się urządzeniami do kontroli ubioru, broni i sprzętu strzeleckiego;
Znajomość budowy i działania broni sportowej;
Znajomość obsługi tarcz elektronicznych;
Sumienne i bezstronne wykonywanie funkcji sędziowskich na zawodach strzeleckich;
Oddziaływanie wychowawcze i umacnianie zdyscyplinowania zawodników, trenerów i osób
funkcyjnych zespołów podczas zawodów;
9. Zdecydowane i konsekwentne interweniowanie w przypadkach stwierdzenia naruszenia
przepisów strzeleckich i regulaminów zawodów;
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10. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez kolegium sędziów i podnoszenie
kwalifikacji sędziowskich;

ROZDZIAŁ IV
Powoływanie sędziów
&6
1. Organizator zawodów, na tydzień przed imprezą, zobowiązany jest złożyć przewodniczącemu
kolegium sędziów wniosek o zatwierdzenie obsady sędziowskiej. Funkcje kierownicze na
zawodach
mogą
pełnić
sędziowie
z
drugą
lub
wyższą
klasą.
W przypadku zawodów w strzelaniu dynamicznym, organizator zobowiązany jest dodatkowo
do przedstawienia rysunków i opisów torów, w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami
konkurencji.
2. Przewodniczący kolegium sędziów zatwierdza skład sędziów i wyznacza obserwatora.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący KS Pom.ZSS może wyznaczyć lub zatwierdzić
sędziego z niższą klasą sędziowską do wypełniania funkcji przewidzianej dla sędziego klasy
wyższej.
3. Kolegium sędziów ma prawo wymagać od organizatora, żeby obsadził sędziów w liczbie
niezbędnej do bezpiecznego i regulaminowego przebiegu zawodów. Wszyscy sędziowie muszą
posiadać ważne licencje sędziowskie uwidocznione w bazie KS PZSS.
4. Obserwator Pom.ZSS jest wyznaczany na zawody ujęte w kalendarzu sportowym Pom.ZSS.
5. Na zawodach obserwator Pom.ZSS przejmuje obowiązki przewodniczącego komisji
odwoławczej (Jury d'Appeal).
6. Obserwator WZSS stwierdza własnoręcznym podpisem na ostatniej stronie komunikatu
klasyfikacyjnego, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem
zawodów oraz stwierdza, że w protokółach z zakończonych konkurencji liczba
sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
7. W przypadku, zatwierdzenia obsady sędziowskiej przez Kolegium Sędziów WZSS, funkcję
obserwatora, wypełnia sędzia główny zawodów.
8. W strzelectwie sportowym podczas zawodów ujętych w kalendarzu Pom.ZSS niedopuszczalne
jest, by sędziowie powołani na zawody brali w nich udział jako zawodnicy.

ROZDZIAŁ V
Ocena pracy sędziego
&7
1. Sędzia wykonujący rzetelnie obowiązki, wykazujący dużą aktywność i posiadający wymagany
zasób wiedzy fachowej, może być wyróżniony na podstawie obowiązującego statutu Pom.ZSS.
2. Za czyny niegodne sędziego strzelectwa sportowego, stosuje się kary przewidziane w
Regulaminie Dyscyplinarnym Pom.ZSS.
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ROZDZIAŁ VI
Ustalenia końcowe
&8
1. Posiadacze licencji mogą wypełniać funkcje sędziowskie wówczas, gdy zostaną powołani na
zawody strzeleckie przez kolegium sędziów.
2. Odznaką zewnętrzną sędziego, wykonującego czynności podczas zawodów, jest ustalonego
wzoru emblemat sędziowski lub imienny identyfikator sędziego - legitymacja licencji
sędziowskiej.
3. 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 wykonującej na zawodach funkcji sędziowskiej (JURY, RANGE OFFICER, Sędzia Główny
Zawodów, itp.).
4. Każdy udział sędziego w szkoleniu i zawodach, musi być odnotowany w karcie sędziego.
5. Przepisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone przez Zarząd Pomorskiego Związku
Strzelectwa Sportowego i obowiązują od 01 stycznia 2022 roku, jednocześnie tracą moc
dotychczasowe regulaminy kolegium sędziów Pom.ZSS.
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