INFORMACJA KOLEGIUM SĘDZIÓW PZSS
Egzamin na uzyskanie licencji s ędziego strzelectwa sportowego klasy państwowej odbędzie się 23 lipca 2016 roku (sobota) o
godz. 12.00 na strzelnicy WKS ŚLĄSK we Wrocławiu, przy ul. Świątnickiej 36.
Do egzaminu na klasę państwową mogą przystąpić sędziowie klasy pierwszej, którzy spe łnili warunki wyszczególnione
w § 12 regulaminu KS PZSS:
1.
2.
3.
4.

Staż w sędziowaniu w klasie pierwszej minimum 4 lata
Sędziowanie minimum na 4 zawodach PZSS z udzia łem delegata technicznego wyznaczonego przez KS PZSS
Uzyskanie minimum 50 punktów wyłącznie za rangę zawodów ujętych w kalendarzu imprez PZSS
Udział w kursie szkoleniowym zatwierdzaj ącym podwyższenie kwalifikacji sędziowskich.

Sędziowie, którzy mają spełnione wszystkie warunki do uzyskania wy ższej klasy i chcą przystąpić do egzaminu na klasę państwową
zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wysłanie go w terminie do 15 lipca 2016 roku, pod adres mailowy:
kaminski@pzss.org.pl
Do egzaminu należy zgłosić się z wypełnionym dwustronnym wnioskiem o przyznanie licencji wy ższej klasy:
(na pierwszej stronie dane osobowe, na drugiej stronie, tabela z podpisami wy łącznie delegatów technicznych PZSS potwierdzaj ących
sędziowanie na zawodach).

Tematy egzaminacyjne dla sędziów klasy pierwszej kandydatów na klas ę państwową:
1. Przepisy bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim
2. Czasy przygotowawcze: 10 m – Kpn, Ppn; 25 m – Psp cz.dok ł., Psp cz.szybka; 50 m – Kdw, Pdw
3. Niesprawności broni i amunicji uznane i nieuznane
4. Limit niesprawności uznanych w konkurencjach na 25 m
5. Przypadki dostrzeliwania nieoddanych strza łów z powodu niesprawności uznanej
6. Przypadki powtarzania serii z powodu niesprawno ści uznanej
7. Czynności sędziego, w przypadku zgłoszenia przez zawodnika niesprawno ści broni (amunicji)
8. Pełne komendy do rozpoczęcia konkurencji: Psp cz. dok ładna, Psp cz. szybka, Psz
9. Parametry broni (wg ISSF) podlegające kontroli przed zawodami
10. Parametry ubioru (wg ISSF) podlegające kontroli przed zawodami
11. Dokumenty sprawdzane przez s ędziego przed rozpoczęciem konkurencji (zawodów)
12. Opis prawidłowej postawy w konkurencjach: Kpn, Kdw 60l, Kdw 3x40, Pdw , Psp cz. szybka, Psz
13. Czynności sędziego, w przypadku zgłoszenia przez zawodnika awarii lub usterki urz ądzenia na strzelnicy (transportery
tarcz, obrotnice itp.)
14. Prawa zawodnika w przypadku przerwy w strzelaniu nie z jego winy.
15. Wymiary przestrzelin skośnych (wg ISSF) uznanych za prawid łowe strzały
16. Zasady kalibrowania wątpliwych przestrzelin
17. Podstawowe kategorie wiekowe wraz z zakresem wiekowym w strzelectwie sportowym
18. Czas zgłaszania protestów dotyczących wyników po wywieszeniu oficjalnego protoko łu z zakończonej konkurencji
19. Zasady klasyfikacji zawodników, w przypadku gdy kilku zawodników uzyska ten sam wynik.
20. Kary obligatoryjne za oddanie za du żo strzałów w całej konkurencji
21. Kary obligatoryjne za oddanie do jednej tarczy wi ęcej strzałów niż przewiduje program
22. Zasady odejmowania punktów karnych
23. Przewinienia, za które można lub należy zdyskwalifikować zawodnika
24. Sposoby rozpatrywania protestów
25. Procedury w przypadku zgłoszenia przez zawodnika protestu dotycz ącego tarczy elektronicznej.
26. Zasady postępowania w przypadku nieuznania przez s ędziów protestów i odwołania od protestów
27. Sędziowskie funkcje kierownicze na zawodach krajowych
28. Zakres obowiązków Sędziego Głównego Zawodów
29. Zakres obowiązków Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej
30. Zakres obowiązków Sędziego głównego strzelań
31. Zakres obowiązków Kierownika Biura Obliczeń
32. Zasady sporządzania komunikatu klasyfikacyjnego z zawodów

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Wymogi techniczne broni i amunicji stosowanej w strzelaniu do rzutków wed ług ISSF
Zasady wyznaczania sędziów pomocniczych oraz zakres ich obowi ązków w strzelaniach do rzutków
Przebieg i sposób przeprowadzania serii konkurencji TRAP i SKEET
Odległości, kąty i wzniesienia rzutków w konkurencjach TRAP i SKEET
Rzutki nieliczone i rzutki chybione
Postawa GOTÓW w strzelaniach do rzutków
Odmowa przyjęcia rzutka
Niesprawności uznane i nieuznane w strzelaniach do rzutków
Procedura obliczania wyników w konkurencjach SKEET, TRAP i DOUBLE TRAP
Równe wyniki i baraże w strzelaniach do rzutków
Procedury przeprowadzenia fina łów w konkurencjach SKEET, TRAP i DOUBLE TRAP
Kary stosowane w strzelaniach do rzutków
Protesty i odwołania w strzelaniach do rzutków
Antoni Kamiński – przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

