
Komunikat NROI nr 5 

W dniu 06.03.2008r. odbyło się spotkanie Rady Regionu oraz NROI PL z Panem  
Antonim Kamińskim – Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZSS. 

Na spotkaniu obecni byli: 

1. Antoni Kamiński – Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS 

2. Tadeusz Gołąb – Dyrektor Regionu IPSC Polska 

3. Jan Kołakowski – Przewodniczący NROI PL 

4. Zbigniew Świerczek – NROI 

5. Wiesław Burzec – NROI 

6. Maciej Spychała – członek Rady Regionu, ZSD 

7. Leszek Sokołowski – członek Rady Regionu, WSS 

NROI przedstawiła Panu Antoniemu Kamińskiemu listę osób uprawnionych do pracy 
w charakterze sędziego w roku 2008 na zawodach IPSC oraz zaprezentowało zasady 
przyjęte na spotkaniu w dniu 24.02.2008r. celem akceptacji przez PZSS. 

Zgodnie stwierdzono, że rozdzieleniu muszą ulec uprawnienia sędziego IPSC od  
uprawnień sędziego dla innych konkurencji wchodzących w skład szeroko rozumia-
nych „strzelań dynamicznych”. 

Jednomyślnie przyjęto, że w sezonie 2008 będą funkcjonowały następujące klasy 
sędziowskie z wynikającymi z nich uprawnieniami: 

1. RM – Range Master – uprawnia do pełnienia oficjalnych kierowniczych funkcji 
sędziowskich na wszystkich zawodach LIII ( IPSC i IROA mogą wymagać do-
datkowych uprawnień na zawodach L III ) organizowanych w Polsce oraz 
funkcji przewidzianych dla CRO; 

2. CRO – Chief Range Officer – uprawnia do pełnienia oficjalnych kierowniczych 
funkcji sędziowskich na wszystkich zawodach LI i LII organizowanych w Polsce 
oraz funkcji przewidzianych dla RO; 

3. RO – Range Officer – uprawnia do pełnienia wszystkich oficjalnych funkcji sę-
dziowskich na wszystkich zawodach organizowanych w Polsce z wyjątkiem 
funkcji kierowniczych. 

Funkcje kierownicze to pełnienie funkcji RM (sędziego głównego) oraz SO (Stats Offi-
cer – Kierownik Biura Obliczeń) . 

Przed końcem sezonu NROI przedstawi Przewodniczącemu Kolegium Sędziów PZSS 
szczegółowy regulamin przyznawania klas sędziowskich i zakresy ich uprawnień w 
konkurencji IPSC. 



Na koniec sezonu 2008 NROI zorganizuje seminarium zakończone egzaminem w celu 
utrzymania posiadanej klasy sędziowskiej. 

Przewidywany jest także egzamin dla osób chcących podnieść swoje obecne 
uprawnienia sędziego IPSC.  

Jednocześnie osoby znajdujące się na w/w liście, a które chcą utrzymać obecną 
klasę sędziowską, zobowiązane są do: 

1. pełnienia funkcji sędziowskich w 2008 roku przy następującym założeniu: 

- RM ma obowiązek pełnić funkcje sędziowskie na minimum dwóch 
zawodach w tym minimum na jednych zawodach LIII, zawody LI nie są 
brane pod uwagę; 

- CRO ma obowiązek pełnić funkcje sędziowskie na minimum 2 zawo-
dach, w tym minimum na jednych zawodach LII; 

- RO ma obowiązek pełnić funkcje sędziowskie na minimum 2 zawo-
dach; 

2.  zdania po sezonie strzeleckim 2008 egzaminu odpowiadającego posiadanej 
klasie. 

Niespełnienie powyższych założeń będzie skutkowało utratą posiadanych uprawnień 
o jedną klasę (maksymalnie do poziomu RO). 

Od początku 2009 roku będą obowiązywały nowe zasady uzyskiwania uprawnień 
sędziowskich dla strzelań IPSC.  

UWAGA! 

Na spotkaniu ustalono, że oficjalne komunikaty z zawodów muszą być uzupełnione o 
informacje dotyczącą przynależności klubowej zawodnika.   

Przewodniczący 

Jan Kołakowski 


