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Otrzymałem kilka zapytań dotyczących papierkologii, co musimy mieć , żeby w to
strzelectwo się bawić. Okazuje
się ,
że nie jest tego wcale tak mało ... .
O podstawach wspomniałem w artykule, o strzelectwie sportowym w części drugiej.
Przypomnę więc, żeby strzelać sportowo nie trzeba być członkiem klubu, ale nie
słyszałem o tym aby ktoś otrzymał pozwolenie na broń nie będąc zrzeszonym. Warto należeć
do klubu, najlepiej posiadającego Licencję Klubową PZSS na strzelania
kulowe ,
śrutowe. Wstępując do klubu otrzymamy legitymację członkowską. Po określonym czasie i
przygotowaniu przystępujemy do egzaminu na Patent Strzelecki, zdajemy egzamin i mamy już
drugi papierek. Na podstawie posiadanego patentu występujemy do PZSS o przyznanie
Licencji Sportowej w określonym zakresie
strzelań
. Mamy już trzeci papierek. W między czasie wystrzelaliśmy srebrną lub złotą odznakę,
dochodzi nam kolejny papierek. W niektórych klubach wymagane są coroczne badania
lekarskie ,
otrzymujemy wówczas Kartę Zdrowia Sportowca. Przychodzi
dzień gdy
występujemy o wydanie pozwolenia na broń. Jesteśmy szczęściarą lub szczęściarzem i
otrzymujemy decyzje o przyznaniu pozwolenia na broń, po zarejestrowaniu zakupionej broni
otrzymamy Legitymację Posiadacza Broni, ten dokument musimy mieć zawsze kiedy mamy
broń przy
sobie .
Bardzo przydatnym dokumentem jest Europejska Karta
Broni .
Jeśli zamierzamy brać udział w zawodach zagranicznych musimy ją posiadać. Komendy
wojewódzkie wydaja je na podstawie złożonego wniosku i wniesionej
opłaty .
Te
osoby ,
które chcą uprawiać strzelectwo praktyczne muszą być zrzeszone w Regionie
IPSC-Poland
, zarejestrowane w centrali IPSC w Kanadzie.
Nowo
zrzeszeni
muszą przejść szkolenie strzeleckie zakończone krótkim testem teoretycznym i praktycznym.
Po spełnieniu tych warunków mogą oficjalnie brać udział w zawodach krajowych i
zagranicznych według reguł IPSC.

Z czasem papierków przybywa, Licencje Sędziowskie PZSS, IPSC. Licencje
Instruktorskie lub trenerskie, Zaświadczenia o odbytych kursach przeszkolenia
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przedmedycznego
w
strzelectwie. Są to już
dokumenty ,
które wskazują na nasz stały rozwój oraz zaangażowanie w strzelectwie. Jak widać nie jest
tego mało ale takie są realia i jeśli strzelectwo chcemy uprawiać te podstawowe dokumenty są
nam
niezbędne.
Wspomniałem
kiedyś ,
że nie jest łatwo ale dla chcącego … sama radość. Powodzenia.
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