
Regulamin Wyborów Dyrektora Regionalnego IPSC Polska 

§1 

1. Na podstawie zapisów statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego organem 

umocowanym do opracowania „Regulaminu Wyborów Dyrektora Regionalnego IPSC 

Polska” – zwanego dalej „Regulaminem Wyborów” jest Komisja Konkurencji 

Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF. 

2. Komisję, o której powyżej mowa powyżej reprezentuje we wszystkich sprawach 

dotyczących Regulaminu Wyborów jej Przewodniczący. 

3. Podstawy zapisów zawartych w Regulaminie Wyborów muszą być zgodne ze 

Statutem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).  

4. Dotyczy to w szczególności zapisów statutu PZSS wymienionych w następującym 

porządku (numeracja dotyczy zapisów statutu PZSS): §27 pkt. 9; §29; §27 pkt. 12 oraz 

23; §21 ust. 1 w związku z §23 ust. 3; §2 ust. 2; §3; §4; §6; §10; §12 pkt. 3, 7, 19. 

5. Zapisy zatwierdzonego Regulaminu Wyborów są ostateczne. 

 

§2 

1. Do dnia 26 listopada 2020 r. należy zgłaszać swoje kandydatury poprzez przesłanie 

skanu wypełnionego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu Wyborów na adres e-mail: ipsc@ipsc-pl.org.  

2. W trakcie powyższego okresu w dniu 20 listopada 2020 roku na stronie internetowej 

Regionu IPSC Polska zostanie opublikowana informacja o osobach, które dokonały 

zgłoszenia swojej kandydatury oraz spełniają kryteria opisane w §3 Regulaminu 

Wyborów. 

3. Komisja Wyborcza w dniu 27 listopada 2020 roku ogłosi ostateczną listę kandydatów 

oraz opublikuje zasady logowania i oddawania głosów online. 

4. Wybory odbędą się w trybie online w dniu 3 grudnia 2020 roku w godzinach 0:00 do 

24:00.  

5. Wybory będą miały charakter tajny, każdemu glosującemu przysługuje jeden głos. 

6. Wybory odbędą się niezależnie od ilości oddanych głosów. 

7. Wygra kandydat, który otrzyma największą ilość głosów – z zastrzeżeniem pkt. 8. 

8. Jeżeli kandydatów będzie więcej niż 2 (dwóch), a żaden w trakcie głosowania nie 

otrzyma ponad 50% oddanych głosów, to w dniu 7 grudnia 2020 roku w godzinach 

0:00 do 24:00 odbędzie się na tych samych zasadach druga tura wyborów. 



9. Do drugiej tury wejdzie dwóch kandydatów z najwyższą ilość głosów. Drugą turę 

wygra kandydat, który otrzyma największa ilość głosów. 

10. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu przypadającym po dniu 

przeprowadzenia wyborów. 

 

§3 

1. Kandydatem może być osoba, która: 

1.1. znajduje się na liście zawodników Regionu IPSC Polska w dniu zgłoszenia jego 

kandydatury oraz w dniu głosowania; 

1.2. znajdowała się na w/w liście w latach 2018 i 2019; 

1.3. zgodnie z §2 pkt. 1 Regulaminu Wyborów zgłosi swoją kandydaturę;  

1.4. posiada ważną licencję zawodniczą PZSS w dniu zgłoszenia kandydatury; 

1.5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

1.6. jest osobą nieskazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

1.7. jest członkiem klubu (lub stowarzyszenia kultury fizycznej) zarejestrowanego 

zgodnie z przepisami prawa i uznawanego przez PZSS w zakresie obszaru 

strzelectwa oraz prowadzącego statutową działalność w obszarze strzelań IPSC i 

mającego siedzibę na terenie RP. 

2. W wyborach głosować może osoba, która: 

2.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

2.2. jest członkiem klubu (lub stowarzyszenia kultury fizycznej) zarejestrowanego 

zgodnie z przepisami prawa i uznawanego przez PZSS w zakresie obszaru 

strzelectwa oraz prowadzącego statutową działalność w obszarze strzelań IPSC i 

mającego siedzibę na terenie RP; 

2.3. znajduje się na liście zawodników Regionu IPSC Polska w dniu głosowania oraz 

w roku poprzedzającym głosowanie. 

 

§4 

1. Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza, której skład 

powołuje Przewodniczący Komisji.  

2. W skład Komisji Wyborczej może wchodzić po jednym mężu zaufania ramienia 

każdego z kandydatów.  

3. Członkiem Komisji nie może być kandydat na Dyrektora Regionalnego IPSC Polska.  



 

§5 

Po przeprowadzonych wyborach, Zarząd PZSS na wniosek Przewodniczącego Komisji, 

powoła Dyrektora Regionalnego IPSC Polska, którego kadencja będzie trwała do 31 grudnia 

2024 roku. Dyrektora Regionalnego IPSC Polska powołuje i odwołuje Zarząd PZSS. 

 


