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1. Informacje Ogólne.
1.1. Zasady I.S.S.F. (zwane dalej ISSF) będą stosowane we wszystkich przypadka prócz tych, w
których mają zastosowanie zasady strzeleckie IBSA (International Blind Sports FederationMiędzynarodowa Federacja Sportów Osób Niewidomych). Ponieważ zasady ISSF nie zostały
wprowadzone do tych zasad, zasady ISSF powinny być stosowane w połączeniu z zasadami
strzeleckimi IBSA.
1.2. Zasady te zostały spisane w języku angielskim i w wypadku sporu będzie użyta angielska
wersja.
1.3. Wszystkie wymienione zasady powinny mieć zastosowanie w zawodach strzeleckich
zatwierdzonych przez IBSA.
1.4. IBSA zaleca stosowanie tych zasad podczas wszystkich zawodów strzelania z karabinu
pneumatycznego z udziałem słabowidzących i niewidomych zawodników.
1.5. Ponieważ strzelec i asystent stanowią parę zawodników, medale zostaną przyznane zarówno
strzelcowi jak i asystentowi jeśli medale zostaną przyznane.
1.6. Wszelka manipulacja bronią musi odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ISSF.
Trenerzy i/albo liderzy zespołu będą odpowiedzialni za zweryfikowanie umiejętności
przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez zarejestrowanych zawodników konkurencji
strzeleckich. Naruszenie tej zasady może doprowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji.
1.7. Zawodnik, członek drużyny, kierownik drużyny i inne osoby zostaną ukarane zgodnie z
zasadami ISSF w przypadku, gdy:
-Nie przestrzega zasad fair play
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-W oczywisty sposób obraża członków komitetu, oficjałów i sędziów w ramach ich
obowiązków służbowych
-Zachowuje się w sposób, który dyskredytuje IBSA, inne międzynarodowe federacje, czy
organizatora zawodów
Naruszenie zasad ISSF i IBSA, instrukcji sędziego czy organizatorów będzie miało następujące
konsekwencje:
1.7.1. Pierwsze naruszenie: ostrzeżenie (żółta kartka)
1.7.2. Drugie naruszenie: Odjęcie przynajmniej dwóch punktów od osiągniętego wyniku
(zielona kartka)
1.7.3. Trzecie naruszenie: dyskwalifikacja zawodnika (czerwona kartka)
(Szczegóły odnośnie kar za naruszenie zasad znajdują się w odpowiednich rozdziałach Zasad ISSF.)
1.8. Wszelkie protesty i apelacje również te dotyczące spraw technicznych muszą być
rozpatrzone zgodnie z zasadami ISSF i IBSA. Opłata za protest w wysokości 100 USD powinna
być uiszczona bezpośrednio w Komitecie Organizacyjnym. Apelacje powinny być składane z
gwarancją uiszczenia opłaty w wysokości 100 USD. Jeśli protest zostanie podtrzymany
Organizator musi zwróci opłatę. Jeśli protest się nie powiedzie opłata zostanie zatrzymana
przez IBSA. Decyzja Jury jest finalna.
1.9. Wymagania odnośnie kierownika strzelnicy i sędziów są takie same jak w zasadach ISSF
odnośnie zawodów na tym samym poziomie.
1.10.
IBSA wyznaczy delegata technicznego IBSA na zatwierdzone zawody IBSA. Delegat
techniczny będzie odpowiedzialny za wszelkie sprawy techniczne oraz za odpowiednie
wdrażanie zasad IBSA. Delegat techniczny może być wyznaczony do dokonania oględzin
miejsca odbywania się zawodów przed zawodami w celu ustalenia czy standard lokalizacji
jest odpowiedni. Organizator pokrywa koszty delegata technicznego podczas wykonywania
jego obowiązków.

2. Kalendarz spotkań i zawodów sportowych.
2.1. IBSA uznaje następujące poziomy zawodów:
-Poziom 1: Uznane przez IBSA zawody krajowe i międzynarodowe,
-Poziom 2: IBSA regionalny bądź Puchar Świata albo inne usankcjonowane przez IBSA zawody,
-Poziom 3: IBSA Regionalne (Mistrzostwa Kontynentalne) albo Mistrzostwa Świata.
2.2. Konkurencje sportowe uznane przez IBSA.
2.2.1. Konkurencje strzeleckie, podczas uznanych przez IBSA zawodów, będą wybrane z
następującej listy konkurencji:
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Konkurencja
BM-S60
BW-S40
BM-3x40
BW-3x20
BM-P60
BW-P60

Dyscyplina
10 m karabin pneumatyczny
postawa stojąc
10 m karabin pneumatyczny
postawa stojąc
10 m karabin pneumatyczny 3
postawy
10 m karabin pneumatyczny 3
postawy
10 m karabin pneumatyczny
postawa leżąc
10 m karabin pneumatyczny
postawa leżąc

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety

2.2.2. IBSA zaleca organizacje zawodów dla juniorów w powyższych dyscyplinach. Jeśli
organizowane są oddzielne konkurencje dla juniorów muszą się one odbyć w tej samej
lokalizacji, albo w tym samym czasie co konkurencje dla seniorów.
2.2.3. W wypadku niskiej liczby uczestników w jednej z konkurencji, dozwolone jest
mieszanie kobiet z mężczyznami w konkurencję mieszaną. Jeśli liczba strzałów oddzielnej
konkurencji męskiej i żeńskiej się różni, liczba strzałów w konkurencji mieszanej będzie taka
jak dla mężczyzn.
2.2.4. W zawodach usankcjonowanych przez IBSA, IBSA może narzucić zmiany w liście
konkurencji aż do zamknięciu zweryfikowania finalnych zapisów.
2.2.5. Zmiana na liście konkurencji w usankcjonowanych przez IBSA zawodach może być
dokonana tylko za przyzwoleniem IBSA.
2.3. Dodatkowe konkurencje nie uznane przez IBSA.
2.3.1. W zawodach na Poziome 1 bądź 2 organizator może dołączyć konkurencje, które nie są
uznane przez IBSA
2.3.2. W wypadku gdy dodatkowe konkurencje zostaną wprowadzone do programu
zawodów, należy się upewnić, że nie będą one miały negatywnego wpływu na przebieg
konkurencji uznanych przez IBSA.
2.3.3. Nie zezwala się na wcielenie dodatkowych dyscyplin nie uznanych przez IBSA do
zawodów Poziomu 3 bez zgody IBSA.
2.4. Preferuje się aby następujące dyscypliny miały miejsce podczas finałów:
2.4.1. BM-S60 i BW-S40 mogą mieć finał w postawie stojącej w myśl definicji ISSF odnośnie
finałów w postawie stojącej.
2.4.2. BM-P60 i BW-P60 mogą mieć finał w postawie leżącej w myśl definicji ISSF odnośnie
finałów w postawie leżącej.
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2.4.3. BM-3x40 i BW- 3x20 mogą mieć finał ze strzelaniem we wszystkich trzech postwach w
myśl definicji ISSF odnośnie w finałów trzech postawach.
2.5. Kalendarz.
2.5.1. Mistrzostwa Świata mogą być zorganizowane w latach kiedy strzelanie osób
słabowidzących i niewidomych nie jest częścią Paraolimpiady.
2.5.2. Regionalne Mistrzostwa mogą być zorganizowane w latach kiedynie ma Mistrzostw
Świata bądź w latach kiedy strzelanie osób słabowidzących i niewidomych nie jest częścią
Paraolimpiady.
2.5.3. Nie ma nałożonych restrykcji na to kiedy zawodu Poziomu 1 i 2 mogą być
zorganizowane.
2.6 Wnioski o zostanie gospodarzem uznanych IBSA zawodów oraz kryteria wykonalności.
2.6.1. Tylko IBSA i Podkomitet IBSA może zaaprobować wnioski o zostanie gospodarzem
uznanych zawodów IBSA.
2.6.2. Wnioski o zostanie gospodarzem Mistrzostw Świata powinny zostać złożone w
sekretariacie IBSA 12 miesięcy przed rozpoczęciem zawodów.
2.6.3. Wnioski o zostanie gospodarzem mistrzostw Regionalnych powinny zostać złożone w
sekretariacie IBSA 9 miesięcy przed rozpoczęciem zawodów.
2.6.4. Wnioski o zostanie gospodarzem Zawodów Poziomu 2 powinny zostać złożone w
sekretariacie IBSA 6 miesięcy przed rozpoczęciem zawodów.
2.6.5. Zawody Poziomu 1 nie muszą być zatwierdzone przez IBSA. Jednakże mogą one być
umieszczone w Kalendarzu IBSA w celu promowania zawodów. W celu umieszczenia
zawodów w Kalendarzu IBSA zaleca się przekazanie szczegółów odnośnie zawodów
Przewodniczącemu Podkomitetu Strzeleckiego IBSA. Rekomenduje się niezwłoczny kontakt z
IBSA.
2.6.6. W niektórych przypadkach IBSA może zezwolić na złożenie wniosku po upłynięciu
terminu na składanie wniosku jeśli leży to w interesie sportu. Będą musiały być przedłożone
dowody potwierdzające, że zawody mogą się odbyć na wymaganym poziomie.
2.6.7. IBSA wyznaczy Lokalny Komitet Organizacyjny, który będzie odpowiedzialny za
organizację zawodów.
2.6.8. Do organizacji Mistrzostwa Świata wymagane jest aby na liście startowej znajdowali
się zawodnicy z przynajmniej 4 krajów, z 3 różnych regionów.
2.6.9.Do organizacji Mistrzostwa Regionalnych albo zawodów poziomu 2 wymagane jest aby
na liście startowej znajdowali się zawodnicy z przynajmniej 4 krajów.
2.6.10. Jeśli mistrzostwa regionalne nie są przeprowadzane w danym roku, w danym
regionie strzelcy mogą wziąć udział w mistrzostwach regionalnych w innym rejonie.
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2.6.11. IBSA może odwołać zawody, jeśli żadne konkurencje w zawodach nie spełniają
kryteriów wykonalności.
2.7. Światowe i regionalne rekordy:
2.7.1. Światowe i regionalne wyniki są uznane tylko podczas Igrzysk Paraolimpijskich,
Światowych i Regionalnych mistrzostw i zawodów Poziomu 2 uznanych przez IBSA.
2.7.2. IBSA uzna wyniki tylko jeśli następujące kryteria są spełnione:
2.7.2.1. Zawody są prowadzone w myśl zasad IBSA.
2.7.2.2. Wyniki są przesłane do Sekretarza IBSA i Przewodniczącego Subkomitetu
Strzeleckiego w przeciągu 14 dni od zakończenia zawodów.
2.7.2.3. Wniosek o zarejestrowanie nowego rekordu jest przedłożony Sekretarzowi
IBSA i Przewodniczącemu Podkomitetu Strzeleckiego w przeciągu 14 dni od
zakończenia zawodów.
2.7.2.4. Jeśli osoba ustanawiająca nowy rekord posiada ważną klasyfikację wzroku
IBSA. W zawodach Poziomu 2 zawodnik może starać się o klasyfikację wzroku IBSA w
przeciągu 30 dni od ustanowienia nowego rekordu i tylko w wypadku
zaakceptowania klasyfikacji wzroku przez IBSA.
2.8. Kryteria udziału w zawodach.
2.8.1. Strzelec musi spełniać narodowe wymogi IBSA aby wziąć udział w zawodach IBSA.
2.8.2. W zawodach Poziomu 3 strzelec musi posiadać ważną klasyfikację wzroku IBSA przed
zawodami tak, aby zakwalifikować się na zawody strzeleckie IBSA. Zawody na Poziomie 1 i 2
nie wymagają od zawodników ważnej karty klasyfikacji wzroku IBSA.
2.8.3. W zawodach poziomu 3 IBSA może wymagać minimum punktów kwalifikacyjnych w
zawodach poziomu 2 przed zapisem na zawody poziomu 3. IBSA nie wymaga minimalnej
liczby punktów przed zapisem na zawody Poziomu 1 bądź 2. Jednakże, narodowa drużyna
strzelca może nałożyć kryteria selekcji przed zawodami.
2.9. Zawody drużynowe.
2.9.1. Konkurencje drużynowe są tylko wykonalne jeśli uczestniczyć w nich będą drużyny z co
najmniej 4 krajów w chwili zamknięcia zapisów na zawody.
2.9.2. Każdy kraj może wystawić tylko jedną drużynę.
2.9.3. Każdy zespół powinien się składać z 3 strzelców w każdej dyscyplinie.
2.9.4. Konkurencje drużynowe mają miejsce jednocześnie z konkurencjami indywidualnymi.
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3. Przebieg Zawodów.
3.1. Informacje Ogólne.
3.1.1. Podczas uznanych przez IBSA konkurencji preferuje się użycie tarcz elektronicznie
naliczających punkty. W wypadku użycia tarcz papierowych powinna być użyta jedna
tarcza na jeden strzał. Podczas zawodów Poziomu 1 organizatorzy mogą pozwolić
zawodnikom w klasie, którzy mało prawdopodobnie zostaną wyznaczeni do
zawodów wyższego poziomu IBSA na wykonanie więcej strzałów na jednej tarczy
jeśli uda się jednoznacznie podliczyć punkty.
3.1.2. Strzały będą podliczane zgodnie z punktacją ISSF na 10 m z karabinu
pneumatycznego. Dziesiętne punkty będą naliczane w przypadku użycia tarcz
elektronicznie naliczających punkty.
3.1.3. Strzelec może wyznaczyć dodatkowy punkt docelowy dla urządzenia
audio-namierzającego. Jeśli strzał padnie na wyznaczony przez strzelca punkt i
punktujący cel, w wyniku czego powstanie większa przestrzelina w tarczy i wynik nie
może być jednoznacznie oceniony, niższy wyniki zostanie wzięty pod uwagę.
3.1.4. W wypadku użycia tarczy papierowych strzelec zostanie wyposażony w 4 tarcze
próbne na każdą postawę.
3.1.5. W konkurencji 3 postaw strzelanie będzie miało miejsce w następującej kolejności:
klęcząca, leżąca i stojąca. Strzelec musi zakończyć strzelanie w jednej postawie zanim
rozpocznie kolejną.
3.2. Przed zawodami.
3.2.1. Klasyfikacja zawodników musi zostać ukończona na 2 godziny przed odprawą
techniczną w zawodach.
3.2.2. Spotkanie technicznie odbędzie się najmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem
zawodów.
3.2.3. Techniczny Delegat IBSA będzie nadzorował przydzielanie numerów startowych
zawodników, albo w drodze losowania bądź poprzez losowanie komputerowe ze
specjalnym oprogramowaniem.
3.2.4. Numer startowy zostanie przydzielony zarówno strzelcowi jak i asystentowi strzelca.
Strzelec i asystent będą oboje musieli nosić numer na plecach. Numer startowy musi
być wystarczająco duży, aby widoczny był z widowni.
3.2.5. Jeśli strzelec bądź asystent odmówi noszenia numeru startowego nie będzie mógł
kontynuować uczestnictwa w zawodach.
3.2.6. Lista startowa biorących udział strzelców, włącznie z nazwiskiem i imieniem,
narodowością i numerem startowym będzie opublikowana przed rozpoczęciem
zawodów.
3.2.7. Strzelec i asystent muszą stawić się na strzelnicy na 45 minut przed rozpoczęciem
zawodów.
3.2.8. 45 minut przed rozpoczęciem zawodów asystent dostanie 15 minut na ustawienie
oświetlenia tarczy i innych urządzeń. W tym czasie karabin może być jedynie
umieszczony w punkcie strzeleckim. Karabin musi być nienaładowany z włożonym
wskaźnikiem bezpieczeństwa.
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3.2.9. 30 minut przed rozpoczęciem zawodów strzelec dostanie 15 minut na
przygotowanie karabinu i namierzenie celu taka by ustalić pozycję i jakość
oświetlenia celu. Podczas tej czynności karabin musi pozostań nienaładowany i
strzelec nie może oddać strzału. Strzelanie na sucho jest dozwolone.
3.2.10. 15 minut przed rozpoczęciem zawodów strzelec dostanie 15 minut na standardowe
przygotowanie ISSF i czas na obserwację. W tym czasie mogą być oddane strzały
próbne.
3.3. Podczas trwania zawodów.
3.3.1. Zawody będą się obywały jak standardowe zawody ISSF, za wyjątkiem dodatkowych
15 minut dla asystenta na ustawienie lampy (45 minut przed rozpoczęciem
zawodów):
3.3.1.1. Asystent upoważniony jest do wstępu na punkt Strzelecki. Może również
komunikować się ze strzelcem w myśl zasad w celu wypełnienia swoich
obowiązków asystenckich.
3.3.1.2. Czasy konkurencji strzeleckich.
Konkurencja

Dyscyplina

BM-S60

10m Karabin
pneumatycz
ny Stojąc
10m Karabin
pneumatycz
ny Stojąc
10m karabin
pneumatycz
ny 3 postawy

BW-S40

BM-3x40

BW-3x20

10m karabin
pneumatycz
ny 3 postawy

BM P60

10m karabin
pneumatycz
ny Leżąca
10m karabin
pneumatycz
ny Leżąca

BW P60

Płeć

Liczba
Strzałów
Mężczyźni 60

Czas-cel
elektroniczny
1 godz. 15
min.

Czas- cel
papierowy
1 godz. 30
min.

Kobiety

50 min.

1 godz.

Mężczyźni 120 (40
klęczących,
40 leżących,
40
stojących)
Kobiety
60 (20
klęczących,
20 leżących,
20
stojących)
Mężczyźni 60

2 godz. 45
min.

3 godz. 15
min.

1 godz. 45
min.

2 godz.

50 min.

1 godz.

Kobiety

50 min.

1 godz.

40

60

3.4. Po zawodach.
3.4.1. Asystent może reprezentować strzelca we wszelkich sprawach administracyjnych.
3.4.2. Po czasie przeznaczonym na strzelanie asystent będzie miał 15 minut na usunięcie
sprzętu wraz z oświetleniem celu jeśli takowy został udostępniony przez strzelca.
3.4.3. W przeciągu 14 dni od zakończenia zawodów organizator prześle pełną kopię
osiągniętych wyników i rekordów do sekretariatu IBSA i przewodniczącego
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podkomitetu tak, aby wyniki w księdze wyników i na stronie internetowej IBSA były
na bieżąco.
3.5. Przebieg finałów.
3.5.1. Finały zawodów odbędą się zgodnie z przepisami ISSF zmodyfikowanymi w
następujący sposób:
3.5.1.1. Zawodnik, zakwalifikuje się do finału jeżeli znajdzie się wśród 8 najlepszych
zawodników pod koniec sesji kwalifikacyjnej. W wypadku gdy jest tylko 8 bądź
mniej zawodników uczestniczących w konkurencji kwalifikacyjnej, ostatni
zawodnik na liście nie przejdzie do finału.
3.5.1.2. Przed wywołaniem strzelca na linię strzału asystent będzie miał 15 minut na
ustawienie oświetlenia i sprzętu.
3.5.1.3. Podczas oddawania strzałów w finale, pozostały czas nie będzie widoczny dla
strzelców.
3.5.1.4. Na 10 sekund przed końcem czasu na oddanie strzału finałowego albo serię
strzałów zostanie ogłoszona komenda. Komenda będzie brzmiała: ‘ten seconds’
(dziesięć sekund).
3.5.1.5. Po zakończeniu finału asystent będzie miał 15 minut na usunięcie oświetlenia i
sprzętu.

4. Postawy
4.1. Postawa stojąca.
4.1.1. Konkurencja w postawie stojącej będzie przebiegała zgodnie z zasadami ISSF z
następującymi modyfikacjami:
4.1.2. W celu pomocy aby strzelec powrócił do pozycji strzeleckiej (namierzanie celu)
usuwalny znacznik może zostać umieszczony na podłodze. Może on dotykać
przedniej części stóp strzelca podczas strzelania.
4.1.3. Strzelec może odłożyć karabin pomiędzy strzałami na statyw, jednakże podczas
oddawania strzału karabin nie może dotykać statywu.
4.2. Postawa leżąca.
4.2.1. Strzelec musi siedzieć swobodnie bez podpórki na siedzisku. Może położyć obie nogi
na podłodze.
4.2.2. Oba łokcie mają być oparte na stoliku/blacie. Kąt pomiędzy lewym/prawym
ramieniem, a podłożem nie może mieć mniej niż 30 stopni.
4.2.3. Strzelec może dotykać stolika górną częścią ciała w celu uzyskania stabilności.
4.2.4. Strzelec nie może dotykać górnej części stolika innymi częściami ciała.
4.2.5. Strzelec może dotykać karabinu tylko rękoma, prawym barkiem i prawą częścią klatki
piersiowej i prawym ramieniem. Strzelec może dotykać głową podpórki w tylnej
części karabinu. Żadna inna część kurtki strzelca bądż inna część ciała nie powinna
dotykać karabinu.
4.2.6. Tylko pasy dopuszczone przez przepisy ISSF mogą być używane.
4.2.7. Podobne zasady obowiązują dla pozycji leworęcznej (lewa część).
4.2.8. Strzelec może odłożyć karabin pomiędzy strzałami na statywie, jednakże podczas
oddawania strzału karabin nie może dotykać stojaka.
4.3. Postawa klęcząca.
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4.3.1. Strzelec powinien siedzieć swobodnie na siedzisku. Może oprzeć obydwie stopy na
podłodze.
4.3.2. Strzelec może oprzeć na stoliku tylko lewy łokieć. Kąt pomiędzy lewym ramieniem, a
podłożem nie może mieć mniej niż 30 stopni.
4.3.3. Żadna inna część ciała nie może wchodzić w kontakt ze stolikiem.
4.3.4. Strzelec może trzymać karabin obiema rękami, prawym barkiem i prawą częścią
klatki piersiowej i prawym ramieniem. Strzelec może dotykać głową podpórki w
tylnej części karabinu. Żadna inna część kurtki strzelca bądź inna część ciała nie
powinna dotykać karabinu.
4.3.5. Tylko pasy dopuszczone przez przepisy ISSF mogą być używane.
4.3.6. Strzelec może odłożyć karabin pomiędzy strzałami na stojaku, jednakże podczas
oddawania strzału karabin nie może dotykać statywu.
4.3.7. Podobne zasady obowiązują dla pozycji leworęcznej (lewa część).

5. Sprzęt.
5.1. Cały sprzęt, włącznie z tym wymienionym poniżej, musi być sprawdzony i zatwierdzony przez
komisję techniczną przed zawodami.
5.2. Organizatorzy dostarczający sprzęty powinni zapewnić sprzęt o zbliżonych parametrach.
5.3. Karabiny muszą spełniać wymogi ISSF dla 10m karabinu pneumatycznego. Następujące
odstępstwa są dopuszczalne:
5.3.1. Karabin może być wyposażony w optyczno-dźwiękowe urządzenie celownicze.
5.3.2. Żaden inny sprzęt celujący nie może być używany.
5.3.3. Max. waga karabinu to 6kg, włączając w to całkowite oprzyrządowanie
optyczno-dźwiekowe i jakiekolwiek dodatki mogące wpłynąć na wagę karabinu.
5.4. Urządzenie optyczno-celujące.
5.4.1. Urządzenie to wydaję sygnał dźwiękowy który wskazuje cel. Sygnał wysyłany jest
przez słuchawki noszone przez zawodnika. Poziom dźwięku powinien być
regulowany i nie powinien przeszkadzać innym zawodnikom.
5.4.2. Urządzenie nie powinno wysyłać żadnych sygnałów w kierunku celu.
5.4.3. Dodatkowe oświetlenie celu jest dozwolone tylko z umocowanych źródeł. Nie mogą
one powodować poświaty w okolicy celu innych zawodników.
5.4.4. Jeżeli strzelec używa urządzenia wysyłającego sygnał w kierunku jego pozycji
strzeleckiej, musi być to skupiona wiązka która może być wykryta tylko w obrębie
jego pozycji.
5.4.5. Urządzenia optyczno-dźwiękowe muszą być ogólnodostępne do zakupu. Produkt
dopuszczony w przeszłości ale już wycofany ze sprzedaży także może być używany.
5.5. Siedziska.
5.5.1. Siedzisko będzie sprawdzone z strzelcem w pozycji strzeleckiej i może zostać
poddane badaniu przed, w trakcie i po zawodach, a także podczas kontroli sprzętu.
5.5.2. Siedzisko nie może być wyposażone w oparcie dla pleców bądź ramion.
5.5.3. Nie ma ograniczeń nachylenia postawy strzelca.
5.5.4. Nachylenie siedziska dozwolone jest do 5 stopni od pozycji horyzontalnej.
5.5.5. Siedzisko może być obite materiałem, który sie ugina do max 5 cm.
5.5.6. Minimalna wysokość siedziska to 40 cm.
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5.6. Kurtka.
5.6.1. Tylko kurtki dopuszczone przez reguły ISSF są dozwolone.
5.6.2. W postawie leżącej i klęczącej kurtka nie może dotykać siedziska lub ud zawodnika w
sposób dostarczający dodatkowej podpory i może być zapięta jedynie na jeden
górny guzik z dziurką.
5.6.3. Strzelec może używać tylko jednej kurtki dla wszystkich konkurencji i postaw w
trakcie zawodów.
5.7. Spodnie.
5.7.1. Spodnie muszą spełniać wymogi ISSF i mogą być stosowane tylko w postawie
stojącej. Nie są dozwolone w pozycji leżącej bądź klęczącej.
5.8. Stoliki.
5.8.1. Wymiary dozwolone: wysokość 70-90 cm, głębokość 20-70 cm i długość 55-120 cm.
5.8.2. Powierzchnia górna musi być płaska i w ustalonym nachyleniu bądź w 5 stopniach
nachylenia od podłoża pozycji strzeleckiej.
5.8.3. Górna powierzchnia może być obita materiałem uginającym się max 2 cm. Żadne
wgłębienia nie są dopuszczalne w powierzchni stolika bądź materiału
5.8.4. Dozwolone jest obramowanie powierzchni stolika w celu zabezpieczenia przed
spadaniem drobnych elementów, jednakże nie może ono dawać dodatkowego
oparcia strzelcowi.
5.8.5. W postawie klęczącej strzelec musi używać wzniesionego krążka o max. średnicy 10
cm. i min. wysokości 2 cm w celu podparcia łokcia.

6. Asystenci.
6.1. Strzelec i asystent stanowią zespół, co oznacza że jakakolwiek akcja podjęta przez asystenta
będzie liczona jako ta wykonana przez strzelca.
6.2. Strzelec może wybrać swojego asystenta. Wymiana asystenta w trakcie danej konkurencji
jest niedozwolona.
6.3. Podczas trwania konkurencji komunikacja słowna pomiędzy strzelcem i asystentem jest
niedozwolona, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i w celu podania informacji
takich jak: pozostająca ilość strzałów i czas konkurencji. Komunikacja słowna nie powinna
przeszkadzać innym zawodnikom.
6.4. Asystent może:
6.4.1. Pomagać strzelcowi w przygotowaniu i ustawieniu sprzętu.
6.4.2. Sprawdzić czy cel i warunki są odpowiednie i nie są obarczone defektami.
6.4.3. Przed oddaniem pierwszego strzału próbnego asystent może pomóc strzelcowi w
przybraniu postawy strzeleckiej i namierzeniu celu.
6.4.4. Kiedy pierwszy strzał został oddany asystent może pomóc strzelcowi w powrocie do
pozycji strzeleckiej tylko poprzez umieszczenie jego stóp na usuwanym znaczniku na
podłodze.
6.4.5. Asystent może pomóc strzelcowi w odłożeniu karabinu z pozycji strzeleckiej na
podpórkę w celu odpoczynku pomiędzy strzałami. Może także pomóc strzelcowi w
podniesieniu karabinu z podpórki do pozycji strzeleckiej.
6.4.6. Natychmiastowa interwencja jest dozwolona w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa.
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6.4.7. Kiedy strzelec namierza cel asystent może podawać mu informacje w celu
znalezienia celu. Kiedy strzelec namierzył cel i ma sygnał z urządzenia celującego
asystent nie może dotykać bądź pomagać w inny sposób. Może on powrócić do
strzelca kiedy strzał został oddany bądź gdy strzelec zgubił sygnał celu.
6.4.8. Asystent może podać informacje o konkurencji. Informacje dozwolone to m. in.
kiedy strzał trafił cel, informacje o skupieniu celu, wielkości skupienia i usytuowanie
na tarczy, pozostała ilość czasu i ilość strzałów.
6.4.9. Asystent może wymieniać papierowe tarcze bądź obsługiwać urządzenie
elektroniczne.
6.4.10. Asystent może zajmować się administracyjnymi zadaniami w imieniu zawodnika.
6.5. W trakcie konkurencji asystent nie może:
6.5.1. Ładować karabinu.
6.5.2. Nie może zmieniać ustawień urządzenia celującego.
6.5.3. Nie może udzielać wskazówek trenerskich.
6.6. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku usterki bądź konieczności korekty ustawień
urządzeń celowniczych sędzia może zezwolić asystentowi na pomoc zawodnikowi w celu
usunięcia przeszkody. Nie powinno to w znaczący sposób wspomagać zawodnika w
odniesieniu do innych zawodników.

7. Strzelnica.
7.1. Warunki na strzelnicy muszą być zgodne z przepisami ISFF dla strzelań 10m z następującymi
zmianami:
7.1.1. Natężenie głównego oświetlenia tarczy nie może przekraczać 200 luksów.
7.1.2. Cel powinien być oświetlony oświetleniem dozwolonym przez przepisy ISFF i
dodatkowym oświetleniem według przepisów IBSA.
7.1.3. Tarcza i tarczownica nie powinny być oświetlone żadnym innym źródłem światłą. Nie
dozwolone są żadne odblaski mogące przeszkadzać strzelcowi.
7.1.4. Powinno się dopuścić możliwość dodatkowej przestrzeni dla strzelca i asystenta tak
aby posiadali wystarczającą przestrzeń, by nie przeszkadzać innym zawodnikom. Dla
postawy stojącej i leżącej minimalna szerokość punktu strzeleckiego to 1,5m, a dla
konkurencji trzech postaw powinny to być minimum 2 m. Dodatkowa przestrzeń
powinna być przyznana tak aby cel znajdował się w osi stanowiska strzeleckiego.
7.1.5. W przypadku używania elektronicznych tarcz, w szczególność dla zawodników
sklasyfikowanych jako ci o ograniczonym polu widzenia (tzw. widzenie tunelowe),
wyświetlacz elektroniczny powinien być ustawiony zgodnie z ich wymogami.
7.1.6. Asystent powinien posiadać do swojej dyspozycji krzesło.

8. Klasyfikacja zawodników.
8.1. Strzelcy będą sklasyfikowani zgodnie z systemem klasyfikacji wzrokowej IBSA, B1, B2 i B3.
8.2. Jedynie zawodnicy posiadający odpowiednią klasyfikację wzrokową dla danych zawodów
mogą wziąć w nich udział.
8.3. Wszyscy zawodnicy rywalizują wspólnie bez względu na posiadaną klasyfikację wzrokową.
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9. Przepisy dotyczące dopingu.
9.1. Zawodnicy muszą stosować się do antydopingowych przepisów IBSA
9.2. Jeżeli strzelec musi używać zakazanej substancji lub metody z listy WADA wtedy strzelec
powinien poszukać wyjątków od reguły w Terapeutic Use Exemption (wyjątki używania
terapeutycznego) znajdujących się w antydopingowych przepisach IBSA. Wyjątki
terapeutycznego stosowania powinny być brane pod uwagę gdy taki strzelec zostanie
poddany kontroli antydopingowej.
9.3. Kary za stosowanie dopingu będą stosowane zgodnie z antydopingowymi przepisami IBSA.
9.4. Opłaty związane z testami antydopingowymi będą zawarte w opłatach zawodów.
9.5. Organizator jest odpowiedzialny za ustalenie liczby strzelców, którzy zostaną poddani
kontroli antydopingowej w trakcie trwania zawodów. Dla trzeciego poziomu zawodów
kontroli antydopingowej poddany powinien zostać minimalnie: zwycięzca oraz inny losowo
wybrany zawodnik. Dla poziomu pierwszego i drugiego zawodów kontrola antydopingowa
nie jest wymagana.
9.6. Asystent będzie traktowany jako oficjel drużyny dla celów regulacji dopingowych.
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