Załącznik nr 1
Do Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 3/IV/2018 z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia Harcerskiej
Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP.

Regulamin
Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej
Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego
I. Postanowienia ogólne
1. Harcerska Odznaka Strzelecka Chorągwi Stołecznej ZHP (zwana dalej: HOS) jest odznaką
potwierdzającą zdobycie umiejętności strzeleckich przez członków ZHP.
2. Postanowienia niniejszego dokumentu, w których mowa o instruktorze ZHP, członku ZHP, członku
starszyzny, komendancie, szefie, zawodniku, kandydacie, stosuje się odpowiednio do instruktorki
ZHP, członkini ZHP, członkini starszyzny, komendantki, szefowej, zawodniczki i kandydatki.
3. Celem nadawania odznaki jest uhonorowanie wiedzy i umiejętności z zakresu strzelectwa
sportowego członków ZHP odbywających przeszkolenie strzeleckie, inspirowanie ich do
pogłębiania znajomości teraźniejszości, historii i tradycji polskiego strzelectwa.
4. Zdobywanie odznaki stanowi ważny element w procesie wychowania patriotyczno – obronnego
członków ZHP.
5. Celem ustanowienia HOS jest:
a) poszerzenie oferty programowej dla jednostek organizacyjnych ZHP o zajęcia związane ze
strzelectwem sportowym,
b) rozwijanie zainteresowań członków ZHP związanych ze sportami obronnymi (szczególnie ze
strzelectwem sportowym),
c) wyuczenie
prawidłowych
i
bezpiecznych
procedur
postępowania
z bronią.
6. HOS powinna być zdobywana przy użyciu broni pneumatycznej (tzw. wiatrówek) o odkrytych
przyrządach celowniczych. Pełnoletni członkowie ZHP mogą zdobywać HOS przy użyciu broni
palnej (za zgodą prowadzącego zawody).
7. W celu wpojenia nawyków bezpiecznego postępowania i posługiwania się bronią sportową, HOS
można zdobywać jedynie pod nadzorem instruktorów ZHP posiadających ważne licencje
sędziowskie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (zwanego dalej: PZSS) oraz według
regulaminów i procedur bezpieczeństwa stosowanych przez PZSS i Międzynarodową Federację
Sportów Strzeleckich.
8. Prawo przyznawania odznaki w drodze decyzji i obowiązek rejestru wydanych odznak ma Kapituła
Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej (zwana dalej: Kapitułą HOS), działająca przy Komendzie
Chorągwi Stołecznej ZHP.
9. Każdy instruktor ZHP posiadający ważne uprawnienia Sędziego Strzelectwa Sportowego PZSS może
przystąpić do Kolegium Sędziów Strzelectwa Sportowego przy Kapitule HOS i uzyskać uprawnienia
do prowadzenia i nadzoru strzelań w ramach zdobywania brązowej i srebrnej HOS. Listę członków
kolegium ogłasza w swoim rozkazie Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP.
10. Przyznanie
Harcerskiej
Odznaki
Strzeleckiej,
na
wniosek
Kapituły,
ogłasza
w swoim rozkazie Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP.
11. Komendant
macierzystego
hufca
lub
chorągwi
może
poinformować
o przyznaniu Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej w swoim rozkazie.
12. Wręczenia odznaki dokonuje członek kapituły HOS lub z jej upoważnienia nadzorujący zawody, na
których odznaka została zdobyta, członek Kolegium Sędziów Strzelectwa Sportowego przy
Kapitule HOS. W uzasadnionych przypadkach odznaka może zostać dostarczona w drodze
przesyłki.
13. Odznaka wydawana jest razem z legitymacją, uprawniającą do jej noszenia. Zdobycie HOS może
być potwierdzone przez przedstawiciela Kapituły HOS w książeczce zucha, książeczce harcerskiej
lub instruktorskiej. W przydatku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży legitymacji bądź odznaki,
odznaczony może poprosić o wydanie duplikatu za zwrotem kosztów.

14. Koszty administracyjne oraz wykonania odznaki, w kwocie zryczałtowanej, ponosi ubiegający się o
jej nadanie. Wysokość kosztu określa decyzja o DSCZ.
15. HOS jest odznaką czterostopniową i jest zdobywana jedynie w kolejności stopni:
- Brązowa HOS (klasa III),
- Srebrna HOS (klasa II),
- Złota HOS (klasa I),
- Złota Mistrzowska HOS (klasa mistrzowska).
16. HOS wykonana jest z metalu. Wzór HOS stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Poszczególne klasy
różnią się od siebie kolorami, przy czym kolor brązowy oznacza odznakę klasy III, kolor srebrny
odznakę klasy II, a kolor złoty odznakę klasy I. Klasa mistrzowska posiada białe tło napisu na
odznace.
17. Dla osób aktywnie wspierających strzelectwo sportowe ustanawia się Honorową HOS. Wzór
Honorowej HOS stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
II. Zasady zdobywania brązowej HOS
18. Brązową HOS zdobywa się po wystrzelaniu minimum 60 punktów z karabinka pneumatycznego
posiadającego odkryte przyrządy celownicze, w postawie leżącej bądź stojącej, w konkurencji
Kpn-10 (10 strzałów do tarczy o wzorze TS-3 z odległości 10 metrów).
19. Instruktor ZHP prowadzący zajęcia strzeleckie na wniosek zawodnika może wyrazić zgodę na
rozgrywanie przez niego konkurencji w większej skali trudności – to jest z pistoletu
pneumatycznego, ale bez zmiany wymaganego limitu punktów.
20. Brązową HOS mogą zdobywać zawodnicy bez ograniczeń wiekowych.
21. Brązową HOS można zdobywać pod nadzorem członka Kolegium Sędziów Strzelectwa Sportowego
przy Kapitule HOS.
III. Zasady zdobywania srebrnej HOS
22. Srebrną HOS zdobywa się po upływie 3 miesięcy od zdobycia brązowej HOS po wystrzelaniu
minimum 70 punktów z karabinka pneumatycznego posiadającego odkryte przyrządy celownicze,
w postawie stojącej, w konkurencji Kpn-10 (10 strzałów do tarczy o wzorze TS-3 z odległości 10
metrów).
23. Instruktor ZHP prowadzący zajęcia strzeleckie na wniosek zawodnika może wyrazić zgodę na
rozgrywanie przez niego konkurencji w większej skali trudności – to jest z pistoletu
pneumatycznego, ale bez zmiany wymaganego limitu punktów.
24. Srebrną HOS mogą zdobywać zawodnicy bez ograniczeń wiekowych.
25. Srebrną HOS można zdobywać pod nadzorem członka Kolegium Sędziów Strzelectwa Sportowego
przy Kapitule HOS.
IV. Zasady zdobywania złotej HOS
26. Złotą HOS zdobywa się po upływie 6 miesięcy od zdobycia srebrnej HOS po wystrzelaniu minimum
80 punktów z karabinka pneumatycznego posiadającego odkryte przyrządy celownicze, w
postawie stojącej, w konkurencji Kpn-10 (10 strzałów do tarczy o wzorze TS-3 z odległości 10
metrów).
27. Instruktor ZHP prowadzący zajęcia strzeleckie na wniosek zawodnika może wyrazić zgodę na
rozgrywanie przez niego konkurencji w większej skali trudności – to jest z pistoletu
pneumatycznego, ale bez zmiany wymaganego limitu punktów.
28. Złotą HOS mogą zdobywać zawodnicy będący w wieku minimum grupy wiekowej harcerzy
starszych pod warunkiem osiągnięcia przez zawodnika odpowiedniego rozwoju fizycznego
pozwalającego na bezpieczne rozgrywanie konkurencji. O dopuszczeniu zawodnika do
rozgrywania konkurencji decyduje instruktor ZHP prowadzący zajęcia strzeleckie.
29. Złotą HOS można zdobywać tylko pod nadzorem upoważnionego członka Kolegium Sędziów
Strzelectwa Sportowego przy Kapitule HOS posiadającego licencję sędziowską co najmniej klasy
drugiej.
V. Zasady zdobywania złotej mistrzowskiej HOS

30. Złotą Mistrzowską HOS, ze względu na przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, zdobywa się
wyłącznie na zawodach strzeleckich organizowanych przez kapitułę HOS. Warunkiem
przystąpienia do zawodów strzeleckich jest posiadanie przez zawodnika złotej HOS zdobytej
minimum 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia zawodów.
31. Zawody strzeleckie składają się z konkurencji 3xKpn-10 (3 razy 10 strzałów do tarczy o wzorze TS3 z odległości 10 metrów), rozgrywanej w trzech postawach w kolejności postaw: stojąca,
klęcząca, leżąca.
32. Złotą HOS zdobywa się po uzyskaniu minimum 240 punktów będących sumą punktów z trzech
konkurencji zawodów strzeleckich.
33. Instruktor ZHP prowadzący zawody strzeleckie na wniosek zawodnika może wyrazić zgodę na
rozgrywanie przez niego konkurencji w większej skali trudności – to jest z pistoletu
pneumatycznego, ale bez zmiany wymaganego limitu punktów.
34. Złotą Mistrzowską HOS mogą zdobywać zawodnicy będący w wieku minimum grupy wiekowej
wędrowników pod warunkiem osiągnięcia przez zawodnika odpowiedniego rozwoju fizycznego
pozwalającego na bezpieczne rozgrywanie konkurencji. O dopuszczeniu zawodnika do
rozgrywania konkurencji decyduje instruktor ZHP prowadzący zawody strzeleckie.
VI. Przyznawanie Honorowej HOS
35. Honorową HOS przyznaje Kapituła HOS uwzględniając następujące kryteria w odniesieniu do
kandydata:
- bycie aktywnym, bądź byłym członkiem ZHP,
- aktywne wspieranie strzelectwa sportowego i obronnego,
- wykazanie się ponad przeciętną postawą patriotyczną.
VII. Kapituła HOS
36. Kapituła HOS składa się z 3-10 osób będących czynnymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego
w stopniu minimum przewodnika, którzy posiadają licencję sędziego strzelectwa sportowego PZSS
(zgodnie z aktualnymi przepisami PZSS).
37. Przewodniczący Kapituły powinien posiadać stopień podharcmistrza oraz licencję sędziego
strzelectwa sportowego PZSS klasy pierwszej.
38. Skład i zmiany składu Kapituły HOS wymagają zatwierdzenia przez Komendanta Chorągwi
Stołecznej ZHP i podania w rozkazie.
39. Kapituła prowadzi rejestr przyznanych odznak i co najmniej raz na kwartał przekazuje informacje
o przyznanych odznakach do ogłoszenia w rozkazie Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP.
40. VIII. KOLEGIUM SĘDZIÓW STRZELECTWA SPORTOWEGO PRZY KAPITULE HOS
41. Przy kapitule HOS działa kolegium sędziów strzelectwa sportowego. Kolegium jest ciałem
doradczym kapituły HOS.
42. Rejestr członków kolegium prowadzi kapituła HOS.
43. Członkiem kolegium może zostać każdy instruktor ZHP posiadający ważne uprawnienia Sędziego
Strzelectwa Sportowego PZSS. Przystąpienie oraz wystąpienie z kolegium następuje na prośbę
zainteresowanego. Decyzję o przyjęciu podejmuje Kapituła HOS.
44. Członkowie Kapituły HOS są automatycznie członkami kolegium.
45. W uzasadnionych przypadkach łamania regulaminów bezpieczeństwa oraz przepisów ZHP lub PZSS
członek kolegium może decyzją Kapituły HOS zostać skreślony z rejestru.
46. Przewodniczący Kolegium jest członkiem Kapituły HOS.
47. Przewodniczący Kolegium jest instruktorem ZHP oraz musi ponadto posiadać licencję sędziego
strzelectwa sportowego PZSS klasy pierwszej.
IX. Zasady noszenia HOS i HHOS
48. HOS noszona jest na mundurze na prawej kieszeni munduru harcerskiego, bądź noszona na pasku
w kolorze czarnym na prawej kieszeni. Ponadto w podobnym miejscu, może być noszona na
ubiorach „polowych”, ale tylko w trakcie zajęć strzeleckich. Na pozostałych ubiorach cywilnych,
może być noszona miniaturka na lewej bądź prawej kieszeni ubioru lub wpięta w klapę marynarki.

49. Instruktorzy ZHP będący członkami kolegium sędziów strzelectwa sportowego przy kapitule HOS,
mają prawo nosić HOS na pasku w kolorze czerwonym.
50. HHOS noszona jest na mundurze w miejscu przewidzianym dla odznaki honorowej nad patką
prawej kieszeni, dopuszcza się noszenie jej na patce tej kieszeni. HHOS może być również
reprezentowana na mundurze w postaci baretki, gdzie noszona jest ona po baretce Krzyża „Za
Zasługi dla ZHP”. Wzór baretki Honorowej HOS stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. Na
pozostałych ubiorach cywilnych może być noszona miniaturka na lewej, bądź prawej kieszeni
ubioru lub wpięta w klapę marynarki.
X. Postanowienia końcowe
51. Uczestnictwo w rozgrywanych konkurencjach, w ramach zdobywania HOS, odbywa się na koszt
startujących zawodników lub ich opiekunów.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP

wzór Harcerskiej odznaki Strzeleckiej
w stopniu brązowym, srebrnym, złotym i złotym mistrzowskim

Załącznik nr 2 do Regulaminu Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP

wzór Honorowej Harcerskiej odznaki Strzeleckiej

Załącznik nr 3 do Regulaminu Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP
wzór baretki Honorowej Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej

