
                                  Witam koleżanki i kolegów regionu IPSC Polska.   
  
     Chciałbym przedstawić swoją osobę i program który mam nadzieję  poprawi pracę naszego 
regionu w każdej płaszczyźnie.
      Nazywam się Paweł Olech jestem w regionie od 2015 roku, strzelam od roku 2013   kiedy to 
mój przyjaciel poprosił o zrobienie kilku zdjęć na zawodach strzeleckich.
      Po spędzeniu całego dnia pośród „wariatów” robiących dziurki w kartonie  zamiast umówionych
dwóch godzin spędziłem na strzelnicy  cały dzień,  coś zagrało i od kilku lat jestem przez  kilka 
miesięcy w roku na zawodach z ludźmi którzy mają tę samą pasję.
      I tak moim klubem  od początku przygody ze sportem strzeleckim stało się  Szczecińskie 
Towarzystwo Strzeleckie  znane wam  z  zawodów strzelbowych i pistoletowych organizowanych 
na naszej strzelnicy.
     Nie jestem organizatorem zawodów i  nie prowadzę działalności komercyjnej związanej ze 
strzelectwem.  Nie mogę nikomu nic nakazać lub narzucać swojej woli mogę jedynie prosić o chęć 
współpracy i starać się wykorzystać potencjał który mają w sobie osoby chętne do pomocy w 
tworzeniu sprawnie działającego regionu. 

     Mam nadzieję że z konkurentami  w tej „ walce” o stanowisko Dr pozostaniemy  dalej dobrymi 
przyjaciółmi,  razem wykorzystamy swoją wiedzę i umiejętności dla potrzeb budowania pozycji 
regionu w świecie IPSC. 

    Uważam że rola Dyrektora Regionu nie  polega na wydawaniu poleceń a wsłuchanie się w głosy
jego członków  i pomoc w realizacji ich potrzeb. 
    Uczestniczę w wielu  zawodach L2 i L3 w Polsce więc będzie łatwiej się spotkać, porozmawiać i 
wysłuchać praktycznie  każdego z was. 

    Jestem sędzią II klasy PZSS i CRO oraz  egzaminatorem NROI. Pracuję na większości 
zawodów L2 i L3 w kraju, czasem też za granicą.

   Oprócz flagowego dla naszego regionu pistoletu, sędziuję i strzelam  również strzelbę oraz 
karabin, dzięki temu jestem w stanie zrozumieć lepiej potrzeby zawodników, sędziów i nawet 
samych organizatorów tych zawodów.
      

Chciał bym aby region ze swojej strony wspomógł  organizatorów wg ich potrzeb i 
możliwości  finansowych.
 Propozycje wsparcia dla organizatorów to min:
 
   Ustalenie przejrzystych zasad przyznawania organizacji zawodów rankingowych min. w   
kwestii obiektu jego  wyposażenia, miejsc parkingowych, zakwaterowania sędziów (słynny 
Skowronek), zaplecza medycznego itd.

– medale, puchary  dla zawodników z naszego regionu

– wniesienie do centrali IPSC   przez region opłaty  za zawody rankingowe i MP 

– przekazanie drobnych upominków do tomboli dla zawodników i sędziów 

– przeszkolenie wspólnie z NROI Polska osób odpowiedzialnych za gun check i chrono

– zakup ze środków regionu urządzeń pomiarowych: chrono, pudełka, ciężarki

– uporządkowanie i przywrócenie strony internetowej regionu

– możliwość rejestracji na zawody poprzez stronę regionu

– odtworzenie galerii z historią regionu IPSC Polska

– nadanie uprawnień redaktorskich dla organizatorów do bieżącego informowania o 
zawodach, umieszczenie wyników

– zamieszczenie informacji o każdych zawodach IPSC w regionie 

– stworzenie bazy projektów torów z częścią opisową oczywiście za zgodą ich twórców do 
nauki i wykorzystania przez mniej doświadczonych i początkujących organizatorów

– możliwe uruchomienie forum na stronie nie każdy posiada FB a jedynie strona regionu 
powinna być oficjalnym kanałem łączności 



         NROI -   Proponowane ulepszenia w części NROI to min:
   zwolnienie ze składki sędziów którzy  przepracują w roku 3 zawody rankingowe lub

4 zawody rangi L2 i L3  spoza rankingu rocznego

– dofinansowanie koszulek

– zakup tabletów i power banków dla potrzeb zawodów rankingowych 

– rozbudowa obecnego systemu elektronicznego o dalsze funkcje

– udostępnienie w oparciu o istniejącą platformę e-learning szkoleń dla sędziów i 
zawodników w zakresie przepisów IPSC  

– uproszczenie zasad przyjmowania nowych strzelców do regionu poprzez - 
wprowadzenie elektronicznego egzaminu teoretycznego i możliwość przystąpienia 

do egzaminu praktycznego potwierdzonym udziałem w zawodach L 1
–  pełna współpraca  z NROI ze strony regionu i wsparcie w każdej możliwej sprawie

  Zawodnicy są  bardzo ważną częścią  naszego regionu  i to co na dziś można  dla was     
zaproponować:

                   -    Opracowanie transparentnych zasad powoływania reprezentacji na zawody  L 4/5
                         Dziś jest to temat mocno kontrowersyjny i dla części nie zrozumiały

  -    Pomoc dla reprezentacji  i zawodników w zakresie formalnego przygotowania   
wyjazdu na w/w zawody 
  -   wsparcie finansowe i sponsorskie w miarę posiadanych środków i możliwości 
regionu
-   negocjacje z organizatorami  zawodów L4 i L5 większej ilości  slotów dla naszych  
zawodników 

-  Reaktywacja rady regionu z reprezentacją wszystkich dyscyplin IPSC 
(HG/PCC/SG/R/MR/AA) 

            Czy spełnię wasze oczekiwania i życzenia -  Nie wiem. Wygrana czy też przegrana nie 
zmieni mojego nastawienia do tego sportu. Dalej w miarę swoich możliwości będę startować,  
sędziować i pomagać każdemu kto wyrazi taką potrzebę.

Pozdrawiam 
Paweł Olech 


