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Protokół ze spotkania NROI, które odbyło się w dniu 24.02.2008r. 

Na spotkanie stawili się: 

1. Jan Kołakowski 
2. Przemysław Męcwel 
3. Zbigniew Świerczek 

Obecny na spotkaniu był RD Polska Tadeusz Gołąb 

Celem spotkania było omówienie uprawnień do sędziowania konkurencji IPSC w Re-
gionie Polska oraz opublikowanie aktualnych przepisów IPSC w języku polskim. 

NROI podjęło następujące decyzje. 

W związku z wpisaniem na listę sędziów strzelectwa dynamicznego osób, co do któ-
rych istnieją poważne wątpliwości co do ich pracy w charakterze sędziego na za-
wodach IPSC oraz znajomości przepisów IPSC, NROI postanowiło ustalić listę sędziów 
uprawnionych do sędziowania zawodów IPSC z określeniem ich klas. Lista osób sta-
nowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Tylko osoby znajdujące na tej liście mogą sędziować na zawodach IPSC i tylko zgod-
nie z przyznaną im klasą sędziowską. W tym zakresie do końca sezonu strzeleckiego 
2008 obowiązują na zawodach IPSC dotychczas posiadane licencje – przez osoby 
znajdujące się na w/w liście. 

Osoby zaznaczone na w/w liście kolorem czerwonym zobowiązane są do uregulo-
wania składek członkowskich IPSC, a w przypadku wyrażenia „do wyjaśnienia” wska-
zania daty otrzymania wszelkich uprawnień sędziowskich IPSC oraz zawodów IPSC, 
na których takie funkcje były pełnione. Osoby, które nie opłaciły składek IPSC, nie są 
uprawnione do pełnienia funkcji sędziowskich.  

NROI w zakresie konkurencji IPSC wyróżnia 3 klasy sędziowskie: 

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 SO na zawodach LIII ) 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) . 
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Osoby znajdujące się na w/w liście, a które chcą utrzymać obecną klasę sędziow-
ską, 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, dla zainteresowanych egzaminu podwyższających klasy sędziowskie. 

Niespełnienie powyższych założeń będzie skutkowało utratą posiadanych uprawnień 
o jedną klasę. 

 

Od początku 2009 roku będą obowiązywały następujące zasady uzyskiwania 
uprawnień sędziowskich: 

1. Aby uzyskać uprawnienia RO należy wziąć udział w kursie sędziowskim, odbyć 
staż sędziowski jako pomocnik sędziego podczas 15 zawodów LI, uzyskać po-
zytywną ocenę RM tych zawodów, zdać egzamin sędziowski; 

2. Aby uzyskać uprawnienia CRO należy pełnić funkcje sędziowskie jako RO 
przez okres minimum 2 lat i uzyskać w tym czasie minimum 30 punktów za sę-
dziowanie na zawodach IPSC oraz  wziąć udział w odpowiednim seminarium 
sędziowskim; 

3. Aby uzyskać  uprawnienia RM należy pełnić funkcje sędziowskie CRO przez 
okres minimum 2 lat i uzyskać w tym czasie minimum 40 punktów za sędziowa-
nie na zawodach IPSC oraz wziąć udział w odpowiednim seminarium sę-
dziowskim. 

Punkty za udział w zawodach uznawane są w następujący sposób: 

1. Zawody LI – 1 punkt 

2. Zawody LII – 2 punkty 

3. Zawody LIII – 3 punkty 
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W związku z faktem, że na wszystkich oficjalnych zawodach IPSC pierwszeństwo w 
stosowaniu mają przepisy w wersji angielskiej, a jednocześnie mając na uwadze ko-
nieczność przybliżenia przepisów IPSC wszystkim osobom, chcących uprawiać strze-
lectwo IPSC, NROI postanowiło zamieścić w Internecie  jako powszechnie dostępną 
wersję   przetłumaczoną   przez   Tomasza   Malcharka, Rafała Karasia i Szymona 
Rzepkę przepisów IPSC. NROI podkreśla jednocześnie, że tłumaczenia te w żadnym 
wypadku nie mogą stanowić podstaw rozstrzygnięcia podczas oficjalnych zawodów 
IPSC. Jednocześnie NROI zachęca do przedstawiania i przesyłania swoich uwag i 
wersji tłumaczenia w/w przepisów, co pozwoli w przyszłości na określenie jednej wer-
sji tłumaczenia. 

 

Ponadto NROI przypomina, że oficjalnymi zawodami LII i wyższych poziomów są tylko 
zawody wcześniej zgłoszone, a organizowane po zatwierdzeniu przez Radę Regionu 
przez kluby posiadające licencje klubowe. NROI przypomina także o przesyłaniu 
przed zawodami listy sędziów, a po zawodach pełnych komunikatów (wyniki + wy-
kaz sędziów). Z zawodów LI należy do NROI przesyłać wykaz sędziów z podaniem 
pełnionych przez nich funkcji oraz ilości torów na zawodach.  

 

Przewodniczący 

Jan Kołakowski 


