
Komunikat REZULTATÓW 

opis poszczególnych elementów składowych 

 

Niniejszy dokument opisuje poszczególne sekcje składowe komunikatu 

REZULTATY. Dokument ma charakter wzoru, a wymienione w nim poszczególne 

sekcje są określone jako minimalne wymagania zawartości dokumentu. 

 

Każdy organizator ma prawo do własnego opracowania komunikatu oraz 

sposobu prezentacji danych o osiąganych rezultatach przez uczestników 

wydarzenia. W celu utrzymania spójności publikowanych dokumentów na 

oficjalnej stronie Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, został 

opracowany schemat zawierający minimalny zakres danych. 

 

 

  

 

 

 

 

  



STRONA TYTUŁOWA 
 

Strona tytułowa powinna zawierać: 

 

1. LOGO Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie. Logo 

MZSS dostępne jest na oficjalnej stronie Związku w kilku formatach 

graficznych. 

 

2. Zapis: Zawody ujęte w kalendarzu Małopolskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego w Krakowie 

 

3. Zapis:  

a. ZALICZANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI ZAWODNICZEJ PZSS,  

lub  

b. ZAWODY OTWARTE NIE ZALICZANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI 

ZAWODNICZEJ PZSS 

 

4. Data wydarzenia 

a. Miasto oraz data wydarzenia,  

b. dla wydarzeń wielodniowych podajemy datę początku i końca 

wydarzenia  

 

 

  



CERTYFIKACJA ZAWODÓW 
 

Certyfikacja zawodów w postaci w postaci zapisu (przykład poniżej) 

powinien znajdować bezpośrednio pod wykazem protokołów z rozegranych 

konkurencji. 

 

Nazwy poszczególnych konkurencji powinny być zgodne z systematyką 

przepisów ISSF, IPSC, IDPA itp.. 

 

Wzór zapisu certyfikacji 

Poniższe podpisy certyfikują, że Zawody o Puchar Prezesa Klubu Super 10, 

która odbyła się w dniach 12.07.2022 r. w Krakowie, zostały przeprowadzone 

zgodnie z zasadami i regulaminami ISSF, regulaminem zawodów, 

regulaminami konkurencji oraz, że wyniki z zawodów są prawdziwe 

i poprawne. 

 

Powyższy zapis musi zostać potwierdzony złożeniem podpisów przez: 

● Sędzia główny zawodów 

● Obserwator MZSS 

● Przewodniczący komisji RTS 

 

  



FUNKCYJNI ZAWODÓW 
 

Minimalne zestawienie osób funkcyjnych na zawodach: 

1. Kierownik zawodów 

2. Sędzia główny zawodów 

3. Obserwator MZSS 

4. Przewodniczący komisji RTS 

 

w przypadku zawodów w których jest rozgrywanych kilka konkurencji na różnych 

osiach wymagane jest szczegółowe wskazanie: 

1. Sędziów głównych poszczególnych osi 

2. Sędziów stanowiskowych 

3. wykaz obsługi techniczna 

4. osoba zabezpieczenia medycznego 

 

 

  



PROTOKOŁY KONKURENCJI 
 

Dla każdej rozegranej konkurencji, należy opracować oddzielny protokół,  który 

zawierają min: 

 

1. Miejsce 

w tej kolumnie stosujemy się również skróty zgodnie systematyka ISSF 

(DNS, DNF, DSQ itd.) 

 

2. Nazwisko i Imię 

a. Nazwisko pisane tylko i wyłącznie dużymi literami, 

b. Imię - Pierwsza duża litera pozostałe małymi 

 

3. Klub 

a. określenie przynależności klubowej zawodnika, zgodnie z posiadana 

licencja klubową, 

b. w kolumnie klub, wpisujemy nazwę skróconą zgodną z aktualnym 

wykazem klubów, umieszczonym na oficjalnej stronie PZSS / 

organizacja zawodów 

 

4. Licencja 

a. wprowadzamy oznaczenie L-xxxxx  

b. nie jest wymagane wprowadzenie pełnego symbolu z licencji, który 

zawiera miesiąc i rok wystawienia dokumentu 

 

5. Dane z przebiegu konkurencji 

a. część ta zależna jest od rodzaju konkurencji, oraz organizatora, jakie 

dane chce udostępniać, jednak ostatnie kolumny powinny 

jednoznacznie wskazywać na fakt zajętego miejsca. 

b. Dla części statycznych typu Psp, Pcz, Kdw, ostatnie kolumny 

wskazują na sumę punktów z poszczególnych seriach, zaś dla 

konkurencji dynamicznych może to być Faktor, czas itp. 

 

6. Uwagi 

a. w przypadku konieczności opisania zaistniałego zdarzenia, np. 

nadmiarowy strzał, czyli odejmujemy 2 pkt od rezultatu, w kolumnie 

Uwagi wprowadzamy symbol A2 oraz pod tabelą w formie legendy 

szczegółowy opis wraz z odniesieniem się do przepisów. 

W przypadku gdy dany zawodnik popełni kilka przewinień, w których 

uzyskuje punkty do odjęcia zapisujemy to w postaci sumy wszystkich 

punktów (np -20pkt)  A20. 

Litera A przypisana jest do konkretnego zawodnika w bieżącej 

konkurencji, zaś liczba oznacza ilość odjętych punktów karnych. 



Jeśli w protokole bieżącej konkurencji będzie trzech zawodników 

każdy z nich z jednym przewinieniem, to zapis pod tabelą bieżącej 

konkurencji będzie: 

A2   - opis przewinienia 

B20 - opis przewinienia 

C4   - opis przewinienia 

 

7. Pod tabelą danych osiągniętych rezultatów - protokołem - należy umieścić 

datę zakończenia konkurencji, oraz podpis przewodniczącego 

komisji RTS 

 


