
Komunikat NROI 2/2007 – Katowice, 12.06.2007 r. 
 

 

Punkt 1 
NROI Regionu IPSC Polska zwraca się do zarządów wszystkich klubów z gorącą prośbą o 

bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących przeprowadzania zawodów IPSC, 

wynikających z przepisów technicznych tej organizacji, oraz o terminowe nadsyłanie 

komunikatów do NROI, co jest podstawą do uznania zawodów jako spełniających kryteria 

sportowe zgodne z przepisami IPSC. 

 

Przypomnamy minimalne warunki, jakie muszą spełnić zawody Level 1, Level 2 i Level 3: 

 

Level 1 – zawody klubowe 

Wymagane: zawody muszą być zgodne z przepisami IPSC; musi być powołany kierownik 

zawodów oraz sędzia główny zawodów; wszyscy sędziowie muszą mieć odpowiednie 

uprawnienia – sędzia główny musi mieć minimum klasę CRO (II klasę sędziowską). 

Zalecane: zawodnicy powinni być członkami Regionu IPSC (być ujęci na listach 

regionalnych); minimum 2 tory, 28 strzałów, 10 zawodników; kontrola techniczna broni wraz 

z chronografem; zatwierdzenie obsady sędziowskiej oraz torów przez NROI. 

 

Level 2 – zawody ogólnopolskie 

Wymagane: zawody muszą być zgodne z przepisami IPSC; zawodnicy muszą być członkami 

Regionu IPSC (być ujęci na listach regionalnych); musi być powołany kierownik zawodów 

oraz sędzia główny zawodów; wszyscy sędziowie muszą mieć odpowiednie uprawnienia – 

sędzia główny musi mieć minimum klasę CRO (II klasę sędziowską), zalecana klasa RM (I). 

Zalecane: minimum 5 torów, 75 strzałów, 50 zawodników; kontrola techniczna broni wraz z 

chronografem; zatwierdzenie obsady sędziowskiej oraz torów przez NROI. 

 

Level 3 – zawody międzynarodowe 

Wymagane: zawody muszą być zgodne z przepisami IPSC; zawodnicy muszą być członkami 

Regionu IPSC (być ujęci na listach regionalnych); musi być powołany kierownik zawodów 

oraz sędzia główny zawodów; kandydatura sędziego głównego musi mieć akceptację Rady 

Regionu; wszyscy sędziowie muszą mieć odpowiednie uprawnienia – sędzia główny musi 

mieć minimum klasę RM (I klasę sędziowską), zalecana klasa międzynarodowa IROA; 

zatwierdzenie obsady sędziowskiej przez NROI; zatwierdzenie projektów torów przez 

odpowiedni organ IPSC (IROA); dopełnienie terminu rejestracji zawodów w kalendarzu IPSC 

oraz przekazanie komunikatu z zawodów do IROA. 

Zalecane: minimum 8 torów, 150 strzałów, 120 zawodników; sędzia CRO na każdym torze. 

 

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem NROI z 21 marca 2007 komunikaty z zawodów 

muszą być nadesłane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia zawodów. 

Komunikat z zawodów musi zawierać kompletną listę osób funkcyjnych wraz z opisem 

pełnionej funkcji, komplet wyników (zalecany plik eksportu wyników z programu MSS) z 

podziałem na klasy i kategorie (jeżeli się otworzyły) oraz musi być podpisany przez 

kierownika zawodów (Match Director), sędziego głównego (Range Master) i kierownika 

biura obliczeń (Stats Officer). Termin uznajemy za dotrzymany, jeśli dostaniemy w ciągu 7 

dni wersję elektroniczną – komunikat w wersji pisemnej z podpisami MUSI być dostarczony 

do NROI, choć może to odbyć się w terminie późniejszym, byle nie dłuższym niż miesiąc. 

 

 



Punkt 2 
W związku z powyższym musimy z żalem stwierdzić, że żadne ze zorganizowanych w tym 

roku zawodów strzeleckich IPSC nie spełniło kryterium zaliczenia ich jako zawodów Level 2. 

Tylko przed zawodami w Poznaniu zostały przysłane do NROI projekty torów, inni 

organizatorzy nie uważali tego za stosowne, przez co zdażały się rażące błędy w ich budowie. 

Poza tym NROI ma do poszczególnych zawodów następujące zastrzeżenia formalne: 

 

Siedlce, 3-4 marca: na liście startowej są osoby spoza listy regionalnej, sędziowie bez 

uprawnień, brak oficjalnego komunikatu; 

Poznań, 24-25 marca: na liście startowej są osoby spoza listy regionalnej, brak oficjalnego 

komunikatu; 

Kraków, 12 maja: sędzia główny bez wymaganych uprawnień, sędziowie bez uprawnień; 

Kraków, 26 maja: sędziowie bez uprawnień, komunikat sporządzony po terminie (7 czerwca, 

termin był do 2 czerwca); 

Rybnik, 10 czerwca: tory niezgodne z przepisami IPSC, na liście startowej są osoby spoza 

listy regionalnej, sędzia główny bez uprawnień, brak oficjalnego komunikatu – w związku z 

tym zawody w Rybniku w ogóle nie były zawodami IPSC! 

 

 

Punkt 3 
Klasyfikacja drużynowa w stosunku do strzelców Regionu IPSC Polska jest możliwa jedynie 

w ramach drużyn zgłoszonych do współzawodnictwa, zgodnie z zasadami ogłoszonymi w 

komunikacie NROI z 21 marca 2007. Przypominamy, że drużyny muszą być wyznaczone 

przed pierwszymi zawodami liczącymi się do rankingu rocznego, w których bierze udział 

dany klub – rozumiemy przez to, że drużyny zgłoszone w dniu zawodów będą klasyfikowane 

dopiero od następnych zawodów. Takie regulacje są konieczne, aby zaprowadzić jakiś ład w 

klasyfikacji drużynowej, w której do tej pory panowała zupełna anarchia, z dowolnym 

formowaniem drużyn włącznie. NROI informuje uprzejmie, że do dnia dzisiejszego zostały 

zgłoszone następujące drużyny i na razie tylko one mogą być klasyfikowane na zawodach: 

Ba-Bach Production 1, 

Ba-Bach Production 2, 

Ba-Bach Standard, 

WSS Production, 

WSS Standard, 

ZSD Standard, 

ZSD Standard Lady, 

ZSP Standard. 

 

 

 

Kolegium Sędziów NROI: 
Wiesław Burzec, Jan Kołakowski, Jarosław Lewandowski (przewodniczący), Przemysław 

Męcwel, Zbigniew Świerczek 



Następne zebranie NROI odbędzie się w piątek 29 czerwca we Wrocławiu, zostaną na nim 
ustalone zasady organizowania i prowadzenia kursów sędziowskich oraz terminy i miejsca 
najbliższych kursów. Termin wydrukowania nowych legitymacji sędziowskich przeciąga się, 
na co nie mamy wpływu - dołożymy starań, aby legitymacje były dostępne przed zawodami 
Cracow Open. 
 
w imieniu NROI 
Jarosław Lewandowski 


