Regulamin Polskiego Związku Biathlonu potwierdzania kwalifikacji
do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych

Na podstawie Art.10.b. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz.549
z późn. zmian), w nawiązaniu do Art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.
Nr 127 poz. 857.) Zarząd Polskiego Związku Biathlonu uchwala regulamin przeprowadzania
egzaminów potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie
pozwolenia na broń do celów sportowych.
§1
1.

2.

Polski Związek Biathlonu jako jedyny jest uprawniony do wydawania potwierdzenia
kwalifikacji do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych,
zwanym dalej potwierdzeniem.
Posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do dysponowania bronią stanowi warunek do
prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego w biathlonie.

§2
Warunkiem uzyskania potwierdzenia jest:
1. przynależność wnioskodawcy do klubu zrzeszonego w PZBiath. minimum od 3 miesięcy
2. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie potwierdzenia,
3. pełnoletniość,
4. zdanie egzaminu.
§3
1.

2.
3.

1.
2.

3.

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZBiath., składająca się z co
najmniej 3 członków. Prezes PZBiath. wyznacza bezpośredniego organizatora oraz
określa termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu.
W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą osoby wyznaczone przez Zarząd
PZBiath.
Biuro PZBiath. podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscu i terminie
egzaminów za pośrednictwem strony internetowej.
§4
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości z:
1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;
2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
3) budowy, zasad działania i danych technicznych broni biathlonowej;
4) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.
Część praktyczna obejmuje:
1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;
2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania
amunicją, i rozładowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a także
postępowania w przypadku jej niesprawności;
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4.
5.
6.

Komisja może zadawać pytania dotyczące zagadnień o których mowa w ust. 3.
Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze
sprawdzenia znajomości zagadnień, o których mowa w ust. 3.
Zawodnicy Kadr Narodowych przystępujący do egzaminu zwolnieni są z części
praktycznej egzaminu.

§5
1. Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10
pytań (po 2 pytania z każdego zagadnienia wymienionego w § 4 ust. 2).
2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest udzielenie
przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na nie mniej niż 9 pytań. Wyjątek stanowią
pierwsze cztery pytania dotyczące ustawy o broni i amunicji oraz zasad bezpieczeństwa.
Błędna odpowiedź na te pytania powoduje nie zaliczenie egzaminu.
3. Czas egzaminu teoretycznego - 20 minut.
§6
W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z części:
1. teoretycznej - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
2. praktycznej – zdający przystępuje do egzaminu poprawkowego, obejmującego wyłącznie
tę część egzaminu.
§7
Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia
egzaminu.
§8
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie
komisji.
Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu w dniu 13.12.2011.
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