Regulamin Polskiego Związku Biathlonu
Postepowanie kwalifikacyjne w zakresie zaświadczenia
dla celów uzyskania dopuszczenia do posiadania broni

Na podstawie art. 10 b w związku z 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji
(Dz.U. 2017.1839 t.j.) oraz mając na względzie art. 13 ust 1 ppkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 roku o sporcie (Dz.U. 2018.1263 t.j.) Zarząd Polskiego Związku Biathlonu ustala regulamin
w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w zakresie zaświadczenia dla celów uzyskania
dopuszczenia posiadania broni przez zawodników, trenerów i instruktorów w dyscyplinie
biathlonu.

§1
1. Polski Związek Biathlonu, dalej jako PZBiath, jest uprawniony do wydania potwierdzenia
kwalifikacji na podstawie których możliwym jest ubieganie się o wydanie pozwolenia
na broń do celów sportowych oraz dopuszczenia do posiadania broni na podstawie
decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy organ.
2. Posiadanie któregokolwiek z uprawnień wskazanych powyżej stanowi warunek
konieczny dla prowadzenia zajęć w dyscyplinie sportu biathlon.
3. Potwierdzenie kwalifikacji o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności trenerów,
instruktorów oraz zawodników.
§2
1. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia oraz odejścia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje , o których mowa w § 1 ust 1 jest:
a) Przynależność zawodnika do klubu będącego członkiem PZBiath., w okresie nie
krótszym niż 3 miesiące;
b) Posiadania co najmniej licencji trenerskiej PZBiath. klasy C;
c) Ukończenie 21 lat w momencie składania wniosku, a w przypadku zawodników kadr
narodowych dopuszczalny jest wiek 18 lat;
d) Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu;
e) Przedłożenie oświadczenia o niekaralności.
f) Przedłożenie dowodu wpłaty opłaty określonej w art. 10 b ustawy z dnia 21 maja
1999 roku o broni i amunicji
2. Warunkiem uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w § 1 ust 1 jest pozytywny wynik
z egzaminu przeprowadzanego przez organy PZBiath., którego zakres określa § 4.

§3
1. Egzamin o którym mowa w § 2 ust 2 przeprowadza komisja powoływana przez Zarząd
PZBiath., w składzie od 3 do 5 osób, jednocześnie wyznaczając termin oraz miejsce
odbywania się egzaminu.
2. PZBiath. podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscu, terminie i czasie
odbywania się egzaminu na swojej stronie internetowej.

§4
1. Egzamin o którym mowa w § 2 ust 2 składa się z części teoretycznej i praktycznej
2. Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu:
a) Obowiązującej w terminie odbywania się egzaminu ustawy o borni i amunicji
oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
b) Zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
c) Budowy, zasad działania i danych technicznych dla broni biathlonowej;
d) Znajomości przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych
z posługiwaniem się bronią palną.
3. Część praktyczna obejmuje:
a) Sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią, w szczególności:
składania i rozkładania broni, ładowania i rozładowywania amunicji, zabezpieczenia
i odbezpieczania, czyszczenia czy postepowania w przypadku awarii lub
niesprawności;
b) Sprawdzenie stosowania się do obowiązującego w danym miejscu regulaminu
strzelnicy.
c) Zadawanie pytań dotyczących kwestii praktycznych o których mowa w lit. a oraz b
4. Zawodnicy Kadry Narodowej w Biathlonie przystępujący do egzaminu są zwolnieniu
z części praktycznej egzaminu.

§5
1. Teoretyczna część egzaminu o której mowa w § 4 ust 2 jest przeprowadzana w formie
testu. Test ma charakter jednokrotnego wyboru.
2. Zaliczenie części teoretycznej- pozytywny wynik z testu to uzyskanie 90%,
z zastrzeżeniem, że pytania z zakresu wiedzy z ustawy o broni i amunicji o której mowa
w § 4 ust 2 lit a oraz zasady bezpieczeństwa o których mowa w § 4 ust 2 lit b regulaminu
na które należy odpowiedzieć w całości poprawnie.
3. Czas egzaminu teoretycznego to 20 minut.

§6
1. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu w części:
a) Teoretycznej- zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej
b) Praktycznej- zdający jest uprawniony do przystąpienia egzaminu poprawkowego
w terminie nie krótszym niż 7 dni.
2. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie
komisji.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2018 roku.

załącznik nr 1

POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU
ul. T. KOŚCIUSZKI 84, 40-519 KATOWICE
Wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie
zaświadczenia dla celów uzyskania dopuszczenia do dysponowania bronią
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo
Telefon / e-mail
Klasa trenerska
Uprawnienia
(nr/data nadania)
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutów i regulaminów
Polskiego Związku Biathlonu oraz Międzynarodowej Federacji Biathlonu,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
oraz do korzystania z pełni praw publicznych.

Wypełnia wnioskodawca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZBiath.
w celu prowadzenia czynności związanych ze szkoleniem i egzaminem
oraz z wydaniem potwierdzenia kwalifikacji na podstawie których
możliwym jest ubieganie się o wydanie dopuszczenia do dysponowania
bronią

..............................................
Data wypełnienia wniosku

Adnotacje PZBiath.

..............................................
Data wpłynięcia wniosku

..............................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

..............................................
Podpis przewodniczącego KE

