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Zgłoszenia na puchary świata i mistrzostwa 2015 roku.
Spodziewana jest bardzo duża liczba zgłoszeń, zapewne przekraczająca limit miejsc na te zawody.
Zawodnicy nadliczbowi, przy braku miejsc, będą wpisywani na listę oczekujących, z której będą mogli
być przyjęci jedynie po ewentualnych rezygnacjach z miejsc innych reprezentacji i to w kolejności
zgłoszeń. Krótko ‐ zgłaszać jak najszybciej!!!

Nieoficjalne treningi.
Organizator musi zapewnić sprawiedliwy podział czasu dla poszczególnych reprezentacji,
uwzględniając także liczbę zawodników. Zasada "kto pierwszy, ten lepszy" nie może być dłużej
stosowana. Każdy zawodnik musi mieć równe możliwości treningu.

Symbole flagi narodowej.
Zdecydowanie zachęca się federacje do umieszczania symboli flag narodowych na strojach:
‐ Rzutki. Wymagany jest skrót IOC (np. POL), ale może być umieszczony także symbol flagi narodowej.
‐ Pistolet. Doskonałym miejscem na umieszczenie symbolu flagi narodowej jest lewa‐przednia górna
część koszulki, czy bluzy (dla praworęcznego strzelca).
‐ Karabin. Dobrym miejscem na umieszczenie symbolu flagi narodowej jest górna część prawego
rękawa (dla praworęcznego strzelca).
Przypomnienie ‐ Symbol flagi narodowej może też znajdować się z przodu czapki.

Prezentacja medalistów.
Tak, jak do tej pory (nowe, ale już obowiązuje od roku) natychmiast po finale medaliści muszą być do
dyspozycji TV. Jury, sędziowie muszą zapewnić to. Zawodnicy i trenerzy muszą wstrzymać się z
gratulacjami.
*Komentarz GG: Idiotyczny wymóg. Zamiast wybuchu radości i gratulacji mamy (jak w Arnhem
podczas ME) walkę sędziów z zawiedzionymi zawodnikami i trenerami, próbującymi przedrzeć się do
zwycięzców.

6.2.3.1. Definicja komendy LOAD (ŁADUJ).
Tu już jasność pełna. Krótko mówiąc żaden element amunicji nie może nawet dotknąć jakiegokolwiek
elementu broni przed komendą LOAD (ŁADUJ).

6.3.6.4. Tarcze bliźniacze.
Tak, także we wszystkich konkurencjach 25m, także dla tarcz elektronicznych są wymagane tarcze
bliźniacze, na całą ramę.

6.7.7.1 b. Kontrola broni i wyposażenia.
Nic nowego, przypomnienie organizatorom, że mają zapewnić dostęp do kontroli sprzętu w każdym
momencie podczas zawodów. Ciężarki do testowania spustów oraz sprzęt do pomiaru prędkości
pocisków, musi być do dyspozycji zawodników.

6.7.7.1 e. Plomby na kurtkach i spodniach strzeleckich.
Przypomnienie, że muszą być i że tylko jeden komplet w bazie danych ISSF może być aktywny. Gdy
podczas zawodów nie będzie dostępu do bazy danych, można przeprowadzić tymczasowe
dopuszczenie po kontroli, ale ważne tylko na te zawody.

6.7.9.1. Kontrole po konkurencji.
Przepis 6.7.9.1 podaje listę wyposażenia do kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
stanowiącą podstawę do dyskwalifikacji . Nie dotyczy ona innego wyposażenia, jak przesłony na oko,
niewłaściwe daszki itp. których niezgodność z przepisami jest drobnym wykroczeniem i powinna być
karana ostrzeżeniem jeszcze na stanowisku strzeleckim. Nie może jednak być podstawą do
dyskwalifikacji.

6.14.1. Wywieszenie wyników wstępnych.
Musi to nastąpić natychmiast po zakończeniu konkurencji, nawet jeśli trwają jeszcze kontrole
wyposażenia. Jeśli okaże się, że jest dyskwalifikacja któregoś z zawodników, Jury wywiesza drugą
wersję wyników wstępnych.

6.17. Baraże, powtarzanie serii, uzupełnianie serii.
Zmiany przepisów spowodowały, że zawodnicy często nie są pewni, czy mają strzelać w barażach
oraz kiedy mają powtarzać lub uzupełniać serię. Nie wolno ich w takiej sytuacji karać. Sędziowie
muszą upewnić się, że wszyscy zawodnicy wiedzą np. o barażu i być przygotowani do powstrzymania
innych zawodników przed załadowaniem broni, gdy nie jest to dla nich baraż.

6.17.1.3. Pomaganie zawodnikowi na stanowisku w Finałach.
Gdy zawodnicy zostali wywołani na stanowiska finałowe muszą mieć już gotowe wyposażenie. Od
tego momentu nikt, ani trener, ani sędzia, ani członek Jury nie może pomagać w przygotowaniach do
finały lub zmianach między postawami. Przynoszenie zawodnikowi brakujących elementów
wyposażenia jest zabronione. Jeśli zawodnik zapomniał czegoś ze strefy przygotowania do finału,
może po to pójść sam, o ile nie przeszkadza innym zawodnikom. Nie ma na to dodatkowego czasu, a
zawodnik musi zdążyć wrócić przed rozpoczęciem prezentacji finalistów.

Konflikt przepisów 6.17.1.12d i 6.17.1.12k. Wskaźniki bezpieczeństwa w finałach.
Według punkt d) mogą wyjąć wskaźniki po wejściu na stanowiska, a według punktu k) ‐ nie mogą ‐
dopiero na komendę rozpoczynającą strzały próbne i czas przygotowawczy wolno im to zrobić.
Uznano, że decydujący jest przepis 6.17.1.12k, a więc po wejściu na stanowiska mogą się składać do
strzału, ale nie mogą usuwać wskaźnika bezpieczeństwa, ani strzelać na sucho aż do komendy
rozpoczynającej strzały próbne i czas przygotowawczy.

6.17.3. Finały Kdw3x40 i 3x20.
Po to są specjalne pojemniki dla każdego zawodnika w finale trzech postaw, żeby tam trzymać
nieużywany w danej postawie sprzęt. Jeśli zawodnicy o jakimś elemencie zapomną, sędzia będzie
miał prawo wrzucić to do pojemnika. Sędziowie stanowiskowi i członkowie Jury muszą zadbać o to,
by maty były poskładane lub usunięte po postawie leżącej.
*Komentarz GG: Znów brak wyobraźni i przewidywania w ISSF. Co zrobi zawodnik? Nic nie zrobi, bo
sędzia za niego posprząta. Ale na mnie w każdym razie nie liczcie :‐)

6.17.3 d. Wskaźniki bezpieczeństwa w finałach podczas prezentacji.
Przepis jest jasny ‐ mają być zarówno w finałach pistoletu, jak i finałach karabinu (mimo tego, że
zawodnik pozostaje w postawie).

6.17.5 Finał pistoletu sportowego 25m.
Nowy system wprowadzono podczas MŚ w Granadzie. Finalistki otrzymują małe pudełka na broń,
amunicję i wyposażenie, by wnieść je na stanowiska. Po półfinale zawodniczki walczące o brąz
używają tych pudełek, by przenieść sprzęt na stanowiska C i H, a zawodniczki mające walczyć o złoto
mogą użyć te pudełka w celu przeniesienia broni i wyposażenia do pomieszczenia
przygotowawczego, by się rozgrzewać przed walką o złoto. Pozostałe zawodniczki, po umieszczeniu
broni i amunicji w swoich pudełkach, odkładają je na stół umieszczony z boku strzelnicy i siadają na
wyznaczonych miejscach. Będzie to kontynuowane w 2015 i 2016.

6.19. Czy Dress Code dotyczy też trenerów?
Uznaje się, że tak. Czyli nie wolno im chodzić w sandałach, jeansach, czy niesportowym stroju.

7.4.5.1 e. Dodatkowe obciążniki u dołu stopki wysunięte do przodu.
Zabronione. Zabronione także okręcanie taśmą obciążników i wmawianie sędziom, że to część kolby.
*Komentarz GG: A jednak, wbrew plotkom z Arnhem, nic nie wspomniano o obciążnikach w górnej
części stopki...

7.7.3 Gdy zawodnik zapomni w finale przełączyć tarczę na próbne przed kolejną postawą.
Gdy zapomni i swoje strzały próbne kolejnej postawy zacznie oddawać jako oceniane poprzedniej
postawy (bo nie zmienił), nie może być karany 2 punktami, bo nie o to chodzi w przepisach 6.11.7.1 i
7.7.3. Sędziowie powinni w takiej sytuacji ręcznie usunąć zapis w tarczy elektronicznej i przełączyć ją
na właściwy tryb pracy.

8.7.6.2 i 6.2.3.4. Dyskwalifikacja za strzał przed komendą LOAD (ŁADUJ).
Krótko ‐ zgodnie z przepisem 8.7.6.2 e, który stosuje się do konkurencji pistoletowych 25m, zawodnik
musi być zdyskwalifikowany za taki czyn. W pozostałych konkurencjach, zgodnie z przepisem 6.2.3.4,
Jury musi rozstrzygnąć, czy było zagrożenie, naruszenie bezpieczeństwa i jeśli tak może wtedy
zdyskwalifikować zawodnika.

Interpretacji przepisów dotyczących strzelań do rzutków nie tłumaczę, pozostawiając to
specjalistom tych konkurencji.

Grzegorz GŁADYSZEWSKI

Każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do interpretacji przepisów, powinien kontaktować się z
Kwaterą Główną ISSF.

