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30 kwietnia br. na stronie internetowej ISSF pojawiła się kolejna wersja „Interpretacji”. 
Podsumujmy aktualny stan: 
 
Wskaźniki bezpieczeństwa – w przypadku broni 
palnej wystarczy „krótki” wskaźnik w komorze 
nabojowej, w pistoletach i karabinach 
pneumatycznych musi być przeprowadzony 
przez całą lufę i wystawać z obu stron 10-15 cm. 
Żyłka do kosiarki jak najbardziej może być (2,0-
2,3mm średnicy najlepiej).  Kolory jaskrawy 
pomarańczowy lub podobny są wskazane. Na 
jednym z końców dobrze jest mieć małą flagę 
ISSF, jak na zdjęciu. 
 
Czas przygotowawczy i strzały próbne – Ponieważ zawodnicy skarżą się, że w konkurencjach 10m i 
50m komenda „STOP” po upływie czasu 15 min ich zaskakuje, ISSF rekomenduje sędziom stosowanie 
komendy „POZOSTAŁO 30 SEKUND”. Taki zapis znajdzie się na pewno w poprawionej wersji przepisów.  
 
Koniec czasu przygotowawczego i strzałów próbnych – Po komendzie „KONIEC CZASU 
PRZYGOTOWAWCZEGO I STRZAŁÓW PRÓBNYCH… STOP” następuje ok. 30 sekundowa przerwa na 
przełączenie tarcz w tryb strzałów ocenianych. Jeśli zawodnik popełni błąd i odda w tym czasie strzał 
(przed komendą START) to powinien być ukarany OSTRZEŻENIEM za pierwsze wykroczenie, a nie karą 
odjęcia punktów. Ostateczna decyzja o karach w takim przypadku zostanie podjęta po zakończeniu 
sezonu 2013. 
 
Strzały próbne po zarządzonym przez sędziego przesunięciu się zawodnika w obrębie jego 
stanowiska – Przepis 6.11.1.2.h przewiduje możliwość strzałów próbnych w takiej sytuacji, ale tylko 
wtedy, gdy przesunięcie było co najmniej o 30 cm. Strzały próbne nie przysługują jednak, gdy np. 
zawodnik dotykał blatu stanowiska, przekroczył linię ognia i sędzia nakazał korektę. 
 
Weryfikacja 10 najlepszych rezultatów – przepis 6.14.10.4 przez pomyłkę znalazł się sekcji „tarcze 
papierowe”. Konieczność zweryfikowania poprawności 10 najwyższych wyników obowiązuje jednak 
zarówno dla tarcz papierowych, jak i elektronicznych (zostanie to poprawione w nowej wersji 
przepisów). 
 
Rozstrzyganie równych wyników do Finałów –  regulacje w obecnych przepisach powodują, że 
prawdopodobieństwo nierozstrzygniętej równowagi jest mniejsze niż 7x10-44, więc dodatkowe reguły 
nie są potrzebne. 
 
Strzały na sucho, złożenia w Finale – Po komendzie „ZAWODNICY NA STANOWISKA”, finaliści  idą w 
pełni ubrani, mając wszystkie suwaki i guziki pozapinane. Mają dwie minuty przed rozpoczęciem czasu 
przygotowawczego i strzałów próbnych. Mogą wtedy manipulować bronią, składać się do strzału, ale 
nie wolno im wyciągnąć wskaźników bezpieczeństwa. Mogą to uczynić dopiero na komendę „CZAS 
PRZYGOTOWAWCZY I STRZAŁY PRÓBNE”. W trakcie ocenianych strzałów finałowych nie wolno 
strzelać na sucho, ale można się składać.  
 



Podawanie czasu w Finałach 10m i 50m – w seriach 3 i 5 strzałowych sędzia podaje komendy 
„DZIESIĘĆ” i „PIĘĆ”, ale w strzałach pojedynczych już nie. ISSF prosi trenerów i zawodników  o opinię, 
czy sędzia powinien podawać podobne komendy także i w tym przypadku (mój komentarz: sprawa nie 
jest wcale taka oczywista. Sędzia krzyczący „DZIESIĘĆ” akurat w momencie oddawania strzału może 
być problemem. Pojawia się również propozycja odliczania, np. 3-2-1-STOP i to może być 
najprawdopodobniejsze rozstrzygnięcie, ale zobaczymy). 
 
Obciążniki przy stopce – przepisy jasno określają, że obciążniki przymocowane do stopki i wychodzące 
do przodu (stanowią tez podparcie o klatkę piersiową) w karabinie 50m są zabronione. Pojawiło się 
więc pytanie, czy w karabinie pneumatycznym można je stosować? Odpowiedź brzmi – NIE.  
 
Buty – to, że elastyczność podeszwy sprawdzana jest 
specjalnym urządzeniem nie oznacza, że przestał 
obowiązywać przepis o „normalnym” chodzeniu, gdy 
zawodnik znajduje się w strefie strzelań.  Podeszwa 
nie może wystawać poza obrys buta bardziej niż o 
5mm.   
 
 
 
 
 
 
 
Szew na bocznym panelu kurtki – nie jest dozwolony jeśli znajduje się w obszarze od 20mm poniżej 
łokcia do 70mm powyżej łokcia. Sposób pomiaru przedstawiają zdjęcia. 
 

                     
 
 
Okres przejściowy – właśnie się kończy… Sędziowie na ME w Odense, podczas Pucharów Świata dawali 
jedynie ostrzeżenia i zwracali uwagę na niewłaściwe buty i szew w kurtce. Od zawodów Pucharu Świata 
w Monachium (maj 2013) przepisy będą już w pełni obowiązywały. 
 
Spodnie w postawie leżąc – specjalne mogą być użyte tylko w konkurencji trzy postawy. W konkurencji 
60 strzałów leżąc są zabronione. Spodnie od dresu lub zwykłe spodnie mogą być używane ale muszą 
spełniać wymogi „Dress Code” – a więc nie dżinsy, paramilitarne itp. 
 
Wysokość statywu – nie może być większa niż wysokość barku zawodnika stojącego w złożeniu (!). 
Dotyczy to także wszystkich wystających elementów statywu (np. kolumny), a nie tylko podparcia. 
 



Amunicja w konkurencji Psz – zawodnik musi rozpoczynać zmianę kładąc na stanowisku jedną, pełną 
paczkę amunicji (50 szt.) – czyli: 5 próbnych, 30 ocenianych, 10 na możliwą kontrolę prędkości i 5 na 
ewentualne powtórzenie serii po zacięciu. Żadna inna amunicja nie ma prawa znajdować się na 
stanowisku bez zgody sędziego. 
Futerały na blacie stanowiska – w konkurencji pistoletowych można użyć futerałów lub pudełek do 
transportu pistoletów jako podpórki o ile całkowita wysokość stanowiska nie będzie wtedy większa niż 
1,0 m. W Finale – pudełka i futerały są zabronione. 
 
Czasy konkurencji Kpn i Ppn przy tarczach papierowych – przepisy ISSF przewidują wydłużenie czasu 
konkurencji 40 strzałowej o 10 min i 60 strzałowej o 15 min, gdy stosowane są tarcze papierowe, ale 
TYLKO w konkurencji Ppn. W Kpn –nie. Ponieważ jednak krajowe federacje zgłaszają, że przy ich 
systemach transportu tarcz jest to niewłaściwe – ISSF pozostawia swobodę decyzji krajowym 
federacjom i dopuszcza zastosowanie takich samych wydłużeń czasu w Kpn. 
 
Liczba strzałów do tarcz papierowych – Przepis 8.11 dopuszczający zmianę tarczy w Psp i Pst co 15 
strzałów, a w Pcz co 10 jest błędny. We wszystkich tych konkurencjach zmiana tarcz na nowe musi 
nastąpić po 10 strzałach. Zostanie to poprawione w nowym wydaniu oryginalnych przepisów.  
 
Równe wyniki drużynowe w RT – wyjaśnienie:  wymóg rozstrzygania o kolejności na pierwszych trzech 
miejscach przez shoot-off dotyczy TYLKO klasyfikacji indywidualnej, a nie drużynowej. 
 
Rekordy Świata – zasady w 2013: 
- kontynuowane będą rekordy uzyskane w kwalifikacjach, 
- dotychczasowe rekordy z kwalifikacji w Skeet i Double Trap zostają zakończone i rozpoczyna się 
uznawanie nowych rekordów, 
- prowizoryczne rekordy będą zbierane (seniorzy i juniorzy) w Kpn40 i Kpn60 oraz Kdw60. Jeśli ISSF na 
zakończenie sezonu 2013 utrzyma ocenę w dziesiętnych, w tych konkurencjach, to nowe rekordy 
zostaną uznane, jako oficjalne. 
- rekordy finałowe nie będą oficjalnie uznane. Po konsultacjach z zawodnikami i trenerami, na 
zakończenie sezonu 2013, ISSF zdecyduje, czy i ewentualnie które rekordy finałowe będą uznawane. 
 
Numery startowe – ISSF wycofuje się ze stosowania odrębnych numerów startowych w finałach. 
Zawodnicy w Finale mają mieć swoje zwykłe numery startowe. Tylko w Finale strzelań do rzutków 
obowiązują nowe numery, wskazujące kolejność strzelania. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  


