Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności Dyrektora Regionalnego IPSC Polska w 2017 roku.

Rok 2017 to kolejny rok mojej pracy jako Regionalnego Dyrektora IPSC Polska, po
wyborach które odbyły się w 2014 roku w Krakowie. Kadencja moja kończyła się właśnie z
nastaniem 2017 roku, ale w związku z tym, że wybrane zostały nowe władze Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego, to w oczekiwaniu na ich ukonstytuowanie zajmowałem się
Regionem na początku 2017 roku jako osoba pełniąca obowiązki. Przygotowywałem wyjazdy
naszych strzelców na Mistrzostwa Świata w Karabinie IPSC do Rosji, Mistrzostwa Świata w
Pistolecie IPSC do Francji, prowadziłem listę członków Regionu IPSC Polska, tabele
rankingów IPSC oraz zajmowałem się innymi obowiązkami uwzględnionymi w Regulaminie
IPSC Region Polska.
Opłaty Kanady - składki członkowskie:
Do centrali IPSC w Kanadzie zostały w 2017 roku odprowadzone składki
członkowskie za 650 strzelców, co w raz z opłatą stałą za Region oraz zawody L3 z roku
2016 spowodowało wydatek ponad 3000 USD. W ramach odbywających się w 2017 roku
wyborów na kolejną kadencję Prezydenta IPSC w drodze głosowania elektronicznego, po
konsultacjach, oddałem głos Polski na kandydata z Rosji, Pana Vitaly Kryuchin, który
finalnie został wybrany na Prezydenta światowego IPSC.
Kalendarz zawodów rankingowych na 2017:
Przygotowanie kalendarza imprez Rankingowych na 2017 rok zostało zakończone we
wrześniu 2016 roku. Odbyły się w tedy szeroko zakrojone konsultacje z potencjalnymi
organizatorami, zebrane zostały propozycje i doszlifowane szczegóły terminów a wszystko po
to by zawody znalazły swoje miejsce w kalendarzu sportowym Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego. Umieszczenie w kalendarzu PZSS zawodów IPSC wyższej rangi
daje możliwość uzyskania przez sędziów wyższej ilości punktów potrzebnych do
podwyższenia w przyszłości klasy sędziowskiej, oraz zapewnia wyższych standardów
przeprowadzonej na zawodach rywalizacji sportowej. W 2017 roku zawodów zaplanowanych
zostało przeprowadzenie 15 zawodów rankingowych IPSC w całej Polsce w trzech rodzajach
broni. Siedem zawodów pistoletowych, pięć zawodów strzelbowych i trzy karabinowe.
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Niestety nie udało się zorganizować w 2017 roku Mistrzostw Polski w broni długiej, ani w
karabinie IPSC, ani w strzelbie IPSC. Były plany zorganizowania tych imprez, ale na
przełomie roku organizator zawodów wycofał się ze swojej pierwotnej propozycji. Niestety
także z powodu wycofania się organizatora została odwołana jedna z edycji pistoletowych
zawodów IPSC i do wyłonienia zwycięzców w cyklu Grand Prix pozostało tylko 6 z 7
pierwotnie planowanych terminów. Mimo tych kłopotów udało się przeprowadzić cały
ranking rozgrywek i wyłonić zwycięzców we wszystkich trzech rodzajach broni palnej a w
całych zmaganiach na listach rankingów pojawiło się łącznie ponad 560 osób (w 2016 roku
było tych osób ponad 480). Pod koniec roku okazało się że, zawody IPSC w Polsce
przyciągają tak liczną rzeszę strzelców że wolne miejsca na listach startowych kończą się
szybciej niż pierwotnie planowany termin zapisów. Taki obrót spraw daje nadzieję na kolejne
lata rozwoju IPSC w Polsce.
W celu wzmocnienia identyfikacji klubowej oraz rywalizacji wśród klubów
zrzeszających strzelców IPSC w Polsce, na pistoletowych zawodach rankingowych,
prowadzona była przez Region rywalizacja drużyn klubowych. Wywołało to sporo
zamieszania a także pochłonęło środki na specjalnie przygotowane medale i pamiątkowe
dyplomy. Poza tym Region poniósł także wydatki na wykonanie medali indywidualnych na
wszystkich zawodach Rankingowych, przygotowanie statuetek dla zwycięzców Mistrzostw
Polski w Pistolecie IPSC oraz przygotowanie statuetek na zakończenie sezonów we
wszystkich trzech broniach. Na cele te przeznaczonych zostało ponad 14 tysięcy złotych.
Aby uatrakcyjnić zmagania sportowe o dreszczyk emocji poza strzeleckich, na
Mistrzostwach Polski w Pistolecie IPSC a także na imprezach kończących każdy z trzech
rankingów, Region współorganizował losowanie pamiątkowych upominków oraz usług
związanych ze strzelectwem IPSC. Cel ten pochłonął z konta Regionu ponad 9.600 złotych a
pieniądze powędrowały do naszych wspaniałych sponsorów którymi były firmy: BUOS z
Warszawy, INCORSA z Warszawy, FAM Pionki, HUBERTECH z Katowic, HALINKA
Arms z Jawiszowic i CZAPLA z Gdańska. Wszystkie nagrody zostały rozlosowane tylko i
wyłącznie wśród uczestników imprez, bez ponoszenia przez nich żadnych dodatkowych opłat.
Pozostałe poniesione nakłady,
Prowadzenie, administrowanie oraz dostęp do serwera strony internetowej Regionu
kosztował w 2017 roku ponad 1800 zł a drugie tyle zapłacone zostało za obsługę księgową
konta bankowego prowadzonego przy MZSS w Krakowie. Z konta Regionu opłacone zostało
także przygotowanie koszulek dla sędziów NROI, w związku z wprowadzeniem obowiązku
ich używania w trakcie zawodów rankingowych przez polskich sędziów. Region dopłacił do
każdej koszulki sędziego 40 złotych a 60 złotych musiał ponieść każdy zainteresowany
sędzia. Całościowo (wraz z wpłatami od sędziów) z konta Regionu przekazane zostało na ten
cel prawie 18 tysięcy złotych.
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Mistrzostwa Świata w Karabinie IPSC w Rosji oraz Mistrzostwa Świata w Pistolecie
IPSC we Francji.
W 2017 roku odbywały się dwie duże imprezy IPSC w randze Mistrzostwa Świata. Na
karabinowych mistrzostwach w Rosji Polskę reprezentowało czterech strzelców: jeden w
klasie semi auto STANDARD i trzech w drużynie narodowej w klasie semi auto OPEN.
Każdy z zawodników otrzymał znaczące wsparcie od firm współpracujących z Regionem:
HELIKON-TEX, BUOS, STG-44, PROTECHGUNS oraz klubu strzeleckiego KABAR z
Łodzi.
Na mistrzostwach Świata w Pistolecie IPSC wystąpiło, w oficjalnej reprezentacji
kraju, czterech strzelców a z ramienia firm sponsorskich jeszcze trójka Polaków. W udziale
naszej oficjalnej reprezentacji kraju pomogły firmy: HELIKON-TEX, DMA Reloading i
PROTECHGUNS.
Koszta Regionu związane z przygotowaniem pamiątkowych powołań, koszulek
reprezentacyjnych i innych na obydwie imprezy wyniosły ponad 4,5 tysiąca złotych. Jako że
zawodnicy występujący w tych imprezach sami opłacają sobie wpisowe, zakwaterowanie,
transport i nocleg innych kosztów z tytułu ich udziału w zawodach Region nie poniósł.

Mistrzostwa Polski IPSC, wybory Dyrektora Regionalnego.
W połowie września odbyły się w Parzęczewie jedyne w 2017 roku Mistrzostwa
Polskie IPSC, były to zawody pistoletowe. W zawodach wzięło udział ponad 210 strzelców z
kraju i zagranicy. Była to największa w 2017 roku impreza IPSC w Polsce i przy okazji
dużego zainteresowania zawodników odbyły się także wybory na Dyrektora Regionalnego.
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Dyrektora Regionalnego jest z formalnego
punktu widzenia sprawą niezwykle istotną. Istnienie Regionu IPSC w strukturze PZSS
nasuwa także pewne obowiązki, tu podstawową kwestią jest odpowiedzialność za
kontynuację i rozwój Regionu w strukturach PZSS. Jako że Mistrzostwa Polski w Pistolecie
IPSC (Polish Open 2017) były jedyną tak dużą imprezą, w jej trakcie zostały przygotowane i
przeprowadzone wybory na Dyrektora Regionalnego IPSC Polska na lata 2017-2021. W
trakcie wyborów oddanych zostało 105 głosów (dane z protokołu Komisji Wyborczej).
Specjalnie powołana komisja z PZSS przeprowadziła wybory, w trakcie których ponownie
został wybrany Łukasz Borkowski z warszawskiego klubu ZKS. Całościowy koszt poniesiony
przez Region z tytułu organizacji Mistrzostw Polski (fotograf, start zawodników od
sponsorów, druk pamiątkowych plakietek oraz organizacja wyborów DR) to ponad 4 tysiące
złotych.
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Kierunki działania w 2018 roku.
W 2017 do Kolegium Sędziów PZSS został powołany, nowo wybrany
Przewodniczący Kolegium Sędziów IPSC Polska (NROI Polska). Ta sędziowska organizacja
uzyskała formalny mandat dla rozwijania swojej działalności. Z prawidłowym rozwojem tej
struktury wiążą się moje największe obawy. Jeżeli wszystko będzie układać się pomyślnie, to
Region uzyska pomoc, doradztwo i możliwość stabilnego rozwoju w sprawach sędziowskich,
które są niezwykle istotne dla dalszego przeprowadzania sportowej rywalizacji IPSC w kraju.
Na kolejny rok został przygotowany niezwykle rozbudowany a wręcz napięty do
granic kalendarz zawodów IPSC w kraju więc sędziów potrzebnych będzie bardzo dużo. Ma
odbyć się aż 19 dużych imprez w tym cztery Mistrzostwa Polski: w Pistolecie, Karabinie, w
Strzelbie i Mini Rifle. Ten plan jest bardzo wyśrubowany i zobaczymy czy wszystkie te
zawody znajdą wystarczające zainteresowanie wśród strzelców a także czy organizatorzy
podołają w trudzie wyzwań.
Kolejną, budzącą duże emocje jest sprawa szybkiego „znikania” miejsc na zawodach
rankingowych, rodzi to duży niepokój o prawidłowe przeprowadzenie wyłonienia najlepszego
z zawodników w danym rodzaju broni. Obserwujmy jak sprawy się potoczą i przy
przeważającym popycie nad możliwościami organizatorów sprawę tę jakoś będzie trzeba
rozsądzić w przyszłości. Mimo to najważniejszym wydaje się być utrzymanie stałego
napływu nowych zawodników do Regionu, bo bez tego o rozwoju nie będzie można myśleć
optymistycznie. W 2018 roku strzelcy z Polski będą mieli możliwość wystartować na
Mistrzostwach Świata w Strzelbie IPSC we Francji, Mistrzostwach Europy w Karabinie IPSC
w Szwecji a także na pierwszych w historii Mistrzostwach Świata Action Air w Chinach. Nie
należy również tracić dobrych stosunków z działającymi na polskim rynku firmami które
mogą w przyszłości dalej wspierać polskich strzelców IPSC w kraju, jak i podczas ich
zagranicznych występów.
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