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Przepis ISSF 6.4.2.1. Przebywając na strzelnicy, zawodnik powinien być ubrany w sposób godny 
i odpowiedni dla miejsc publicznych. Sposób ubioru musi być kontrolowany przez Jury…  

Wszystkie dyscypliny sportowe interesują się tym, w jaki sposób są odbierane przez społeczeństwo 
i środki masowego przekazu. W szczególności sporty olimpijskie są oceniane po tym czy ich zawodnicy 
wyglądają jak sportowcy oraz czy członkowie ich ekip wyglądają profesjonalnie. Dalsze rozwijanie się 
strzelectwa jako sportu i jego przyszły status w ruchu olimpijskim może zależeć od tego, jak strzelcy 
i członkowie ich ekip prezentują się publicznie i w mediach.  

Niedawne badania zrobione przez przedstawicieli ISSF we współpracy z MKOL i osobami powiązanymi 
z mediami wykazały zastrzeżenia dotyczące odzieży noszonej przez strzelców podczas zawodów 
i dekoracji. W szczególności, zastrzeżenia wzbudziły dżinsy i krótkie spodenki noszone przez 
zawodników w dyscyplinach pistoletowych i strzelaniach do rzutków, podczas kwalifikacji i rund 
finałowych. Zdarzały się również podczas dekoracji przypadki noszenia odzieży która wyraźnie nie 
prezentowała w pozytywnym świetle sportu strzeleckiego, bądź krajowych federacji, olimpijskich 
komitetów czy państw tych sportowców.  

Przepisy odnoszące się do ubioru  

Aby rozwiązać ten problem i osiągnąć pozytywną zmianę, komitet wykonawczy ISSF przedstawia 
wskazania, w jaki sposób przepis 6.4.2.1 będzie interpretowany i wprowadzany w życie, poczynając od 
roku 2010:  

1. Cała odzież noszona przez zawodników podczas treningu, eliminacji, kwalifikacji, finałów oraz 
podczas uroczystości medalowych musi być odzieżą, która jest odpowiednia dla sportowców w 
zawodach międzynarodowych. Cała odzież musi wywoływać pozytywny obraz postrzegania 
strzelców, jako przedstawicieli dyscypliny olimpijskiej.  

2. Podczas uroczystości medalowych lub innych ceremonii, sportowcy muszą być ubrani w ich oficjalne 
stroje narodowe (górne i dolne części stroju albo odzieży służącej rozgrzewce, wliczając w to buty 
sportowe). W przypadku zespołów, wszyscy członkowie drużyny muszą nosić takie same stroje 
narodowe. Przepis 6.17.5.5.  

3. Uczestnicy dyscyplin pistoletowych muszą przestrzegać przepisów pistoletowych odnoszących się 
do ubioru, które zostały opisane w przepisie 8.4.5.  

4. Zawodnicy dyscyplin śrutowych muszą przestrzegać przepisów śrutowych odnoszących się do 
ubioru, które zostały opisane w przepisie 9.9.1.  

5. Zawodnicy dyscyplin karabinowych muszą stosować kurtkę strzelecką i spodnie, które są zgodne 
z przepisami karabinowymi odnoszącymi się do ubioru - przepis 7.4.6.  

6. Intencją przepisów ISSF, regulujących ubiór zawodników dla konkurencji pistoletowych i śrutowych, 
jest by zawodnicy w trakcie zawodów musieli nosić sportowy ubiór, który prezentuje lub posiada 
wprost barwy narodowe, barwy Narodowych Komitetów Olimpijskich albo krajowych federacji oraz 
godło. Odpowiednia odzież używana podczas zawodów obejmuje strój treningowy, dresy etc. 
dostarczone przez państwowe federacje lub Narodowe Komitety Olimpijskie.  

7. Zakazana odzież podczas zawodów i uroczystości medalowych dotyczy niebieskich dżinsów, 
dżinsów albo podobnych spodni o niesportowych kolorach, odzieży maskującej (paramilitarnej),  
T-shirtów bez rękawów, za krótkich spodenek, spodenek obcinanych, postrzępionych, wszystkich 
typów sandałów, spodni z łatami albo dziurami, jak również koszul albo spodnie z niesportowymi 
albo niepoprawnymi napisami (patrz przepis 6.10.1).  

8. Zmiana ubioru musi być dokonana w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, a nie na 
strzelnicy.  



9. Cała odzież musi stosować się do przepisów ISSF (Sponsorowanie) odnośnie ukazywania nazwy 
producenta i symboli sponsorów.  

10. Przepisy te stosuje się szczególnie w stosunku do członków Jury i członków zespołów narodowych, 
wliczając w to sędziów stanowiskowych i śrutowych. Te osoby nie mogą nosić jakiejkolwiek 
zakazanej odzieży i muszą nosić oficjalne uniformy, albo inną odpowiednią odzież podczas całych 
zawodów.  

 
PROCEDURY WYKONAWCZE  

Kontrola wyposażenia, sędziowie dyscyplin śrutowych, pistoletowych i karabinowych są odpowiedzialni 
za przestrzeganie przepisów ISSF dotyczących odzieży sportowej i powyższej interpretacji.  

Podczas Pucharów Świata 2010, Jury ISSF udzielą ustnych ostrzeżeń w związku z naruszeniami tych 
przepisów. Jury będą notować wszystkie ostrzeżenia, notując nazwisko zawodnika, krajową federację 
i typ złamania przepisów. Delegaci Techniczni ISSF przekażą te informacje do Centrali ISSF. Centrala 
ISSF zażąda by Państwowe Federacje wraz z wszystkimi sportowcami, którzy otrzymają ostrzeżenia, 
zastosowali się do zaleceń.  

Wraz z Mistrzostwami Świata 2010, Jury ISSF wyda pisemne ostrzeżenia z żądaniem poprawienia 
niezgodności wobec naruszeń odzieżowych wykrytych za pierwszym razem. Sportowcy, którzy 
otrzymają pisemne ostrzeżenia na piśmie i nie poprawią naruszeń odzieżowych (nie zmienią ubrania) 
zostaną zdyskwalifikowani. Jury zwykle będzie ostrzegać podczas kontroli wyposażenia lub treningu. 
Jury może pozwolić zawodnikowi dokończyć oficjalną serię treningową lub część (rzutki i pistolet 25m) 
zanim zawodnik zmieni ubranie, jeśli wystarczająca ilość czasu do przebrania się nie jest dostępna. 
Żaden sportowiec nie będzie miał pozwolenia na uczestniczenie w kwalifikacjach albo finale jeśli będzie 
ubrany w niestosowną lub zakazaną odzież.  

ISSF, Monachium, 6 marca 2010 r. 


