
SYSTEM WYŁANIANIA REPREZENTACJI NA 
MISTRZOSTWA EUROPY IPSC 2007 

 
 

Postanowienia ogólne 
1. Dyrektor Regionu tworzy listę strzelców zakwalifikowanych do reprezentacji na 

Mistrzostwa Europy IPSC 2007 zgodnie ze schematem opisanym poniżej i ilością 
miejsc przeznaczonych dla Regionu IPSC Polska. 

2. Reprezentację tworzy się z tych strzelców, którzy wyrażą wolę uczestniczenia w 
Mistrzostwach Europy IPSC 2007 na własny koszt. 

3. Region wystawia co najmniej dwie drużyny, po jednej w klasach Standard i 
Production. Ewentualne dalsze miejsca przyznane Regionowi rozdysponowane 
zostaną po skompletowaniu drużyn. 

4. Dyrektor Regionu tworzy na tych samych zasadach także listy rezerwowe (osobno dla 
klas Standard i Production). 

5. Obie listy publikowane są na stronie internetowej Regionu w terminie jednego 
tygodnia od daty zakończenia ostatnich zawodów będących podstawą klasyfikacji. 

6. Zawodnik, który znalazł się na liście strzelców zakwalifikowanych do reprezentacji, 
ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty publikacji listy potwierdzić Dyrektorowi 
Regionu swój udział w reprezentacji i wpłacić na konto Regionu 30% opłaty startowej 
wymaganej na Mistrzostwa Europy IPSC 2007. Kwota ta nie podlega zwrotowi w 
wypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach. 

7. Pozostałą część (70%) kwoty wpisowego zawodnik musi wpłacić na konto Regionu 
do dnia 28.02.2007. Brak wpłaty oznacza rezygnację zawodnika z udziału w ME IPSC 
2007 i jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej danej klasy. 

8. Dyrektor Regionu informuje zawodnika z listy rezerowej o zaistniałej kwalifikacji, 
najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia zakwalifikowania. 

9. Zawodnicy rezerwowi mają obowiązek potwierdzić Dyrektorowi Regionu swój udział 
w reprezentacji w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia i wpłacić na konto Regionu 
30% opłaty startowej wymaganej na ME IPSC 2007. Kwota ta nie podlega zwrotowi, 
a brak wpłaty oznacza rezygnację z udziału w reprezentacji. 

10. Pozostałą część (70%) kwoty wpisowego zawodnik musi wpłacić na konto Regionu 
do dnia 15.05.2007. Brak wpłaty oznacza rezygnację zawodnika z udziału w ME. 

 
 
 

Zasady wyłaniania reprezentacji 
1. Miejsca w reprezentacji przydzielane są w następujący sposób: 

 
1. 1 miejsce w GP 
2. 1 miejsce w MP 
3. 2 miejsce w GP 
4. 1 miejsce w LP 
5. 3 miejsce w GP 
6. 2 miejsce w MP 
7. 4 miejsce w GP 
8. 2 miejsce w LP 
9. 5 miejsce w GP 
10. 3 miejsce w MP 



11. 6 miejsce w GP 
12. 3 miejsce w LP 
13. 7 miejsce w GP 
14. 4 miejsce w MP 
15. 8 miejsce w GP 
16. 4 miejsce w LP 

etc. 
 

2. Wolne miejsca (powstałe na skutek rezygnacji lub wejścia do reprezentacji na 
podstawie innej klasyfikacji) przechodzą na kolejno sklasyfikowanych zawodników, 
np.: jeżeli X zajął 1 miejsce w GP i na MP, to wchodzi on do reprezentacji jako 
pierwszy na liście GP, a jako drugi do reprezentacji wchodzi zawodnik Y, który zajął 
2 miejsce na MP; jeżeli zawodnik X zajął 1 miejsce w GP i zrezygnował z udziału w 
reprezentacji, to jego miejsce zajmuje osoba, która zajęła 2 miejsce w GP. 

3. Do reprezentacji wchodzą tylko zawodnicy, którzy brali udział w zawodach zarówno 
w GP, jak i LP oraz MP. 

4. W pierwszej kolejności obsadzane są miejsca w drużynach narodowych PD i SD (po 4 
osoby) wg schematu z pkt. 1. 

5. Jeżeli istnieją dalsze wolne miejsca, to są one obsadzane przez kolejnych najwyżej 
sklasyfikowanych zawodników we wszystkich klasach sprzętowych (PD, SD, OD, 
MD, SRD) zgodnie z pkt. 1, pod warunkiem sklasyfikowania minimum 10 
zawodników w każdej z tych klas w GP. O kolejności przydzielania miejsc decyduje 
ilość zawodników sklasyfikowanych w poszczególnych klasach sprzętowych GP, np.: 
jeżeli pozostały 2 wolne miejsca, a w SD zostało sklasyfikowanych 20 zawodników, 
w PD 10, w OD 13, w MD 2, a w SRD 14, to miejsca te są przydzielane dla SD oraz 
SRD.  

6. Do reprezentacji nie może wejść osoba, która w ogólnej klasyfikacji regionalnej, z 
której przysługiwałoby jej zgodnie z powyższymi regułami miejsce, uzyskała wynik 
gorszy niż 50% zwycięzcy.      

7. Dyrektor Regionu korzysta z przeznaczonego dla niego miejsca w Pre-matchu, chyba 
że ustali on z organizatorem zawodów, że jego miejsce będzie mógł wykorzystać 
podczas głównych zawodów inny zawodnik Regionu Polska, wyłoniony na podstawie 
schematu z pkt. 1, a Dyrektor Regionu będzie jednocześnie spełniał warunki do 
wejścia do drużyny narodowej.  

 
   
Legenda: 
GP – Grand Prix (LEVEL III) 
LP – Liga Praktyczna (LEVEL II) 
MP – Mistrzostwa Polski (LEVEL III) 
 
PD – Production Division 
SD – Standard Division 
OD – Open Division 
MD – Modified Division 
SRD – Revolver Standard Division 
 
W GP, LP oraz MP zawodnicy otrzymują punkty w klasyfikacji Regionu (100%-100pkt, 56% 
- 56pkt., itd.). 


