Szanowni Strzelcy – członkowie IPSC Region Polska
Już wkrótce odbędą się w Krakowie Pistoletowe Mistrzostwa Polski IPSC w
trakcie, których będziemy mieli możliwość dokonać wyboru Dyrektora
Regionalnego IPSC w Polsce. Szczerze zachęcam do udziału w wyborach,
demokracja w końcu jest najważniejsza, a wyniki tych wyborów wyznaczą
kierunek rozwoju IPSC w Polsce na następne lata, nie zwlekajmy więc – DO
URNY!!!
Ci z Was, z którymi rozmawiałem i Ci, którzy czytali mój apel wyborczy
znają moją „wizję” naszego Regionu, więc o ile zależy Wam na przyszłości IPSC
w Polsce zapraszam do głosowania na mnie. A Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości
czy pytania, proszę piszcie na adres wyboryipsc2014@gmail.com .
Jeżeli zdobędę Wasze zaufanie i zagłosujecie na mnie w tych wyborach i
dane mi będzie je wygrać, to pragnę zapewnić Was o mojej chęci dokonania
szeregu zmian w funkcjonowaniu Regionu, zmian, które pozwolą na rozwój
naszej wspólnej pasji.


Za swój główny cel uważam wprowadzenie jasnego i przejrzystego modelu
zarządzania Regionem. Jestem przekonany, że tylko sprawnie działający
Dyrektoriat Regionu może doprowadzić do zatarcia narosłych przez lata
podziałów i wprowadzić jedność w naszej grupie. Wspólnie działający
przedstawiciele największych polskich klubów podejmując ważne dla życia
Regionu decyzje uzyskają w ten sposób realny wpływ na kierunek rozwoju
IPSC w Polsce.



Pragnę zapewnić Was, że przyszłość polskiego IPSC, o której myślę
niezwiązana jest w żaden sposób z wyprowadzeniem Regionu poza struktury
PZSS, nie wiąże się także z włączeniem IPSC do ZKSD. Co więcej, chcę
zacieśnienia współpracy z PZSS poprzez wprowadzenie przewodniczącego
NROI do Kolegium Sędziów PZSS, co zapewni prawną możliwość szkolenia
nowych sędziów, weryfikacji i podnoszenia kwalifikacji obecnych sędziów, a
także wypracowanie wspólnych z PZSS-em rozwiązań by ułatwić w
przyszłości tworzenie kalendarza imprez i rankingów IPSC.



Uważam, że w pierwszej kolejności prace Dyrektoriatu Regionu powinny
skupić się na wypracowaniu modelu wspierania organizatorów zawodów IPSC
na wszystkich poziomach rywalizacji przez zachęcanie do udziału w zawodach
jak największej grupy strzelców. Przekonany jestem także, że wprowadzenie
klarownych zasad działania Regionu, stworzenie aktywnej, być może
wielojęzycznej a przede wszystkim bogatej w bieżące informacje strony
Regionu powinno w niedalekiej przyszłości pozwolić poczynić starania o
pozyskanie sponsorów dla naszego hobby.
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