Sprawozdanie Merytoryczne
z d.ziałalnościpełniqcego obowiqzki

Ęrektora Regionalnego IPSC Polska

w 2019 i 2020 roku.

Poprzedni Dyrektor Regionalny z końcem września 2019 roku, nagle zrezygnowń. Na jego
prośbęobjąłem stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Regionalnego IPSC Polska.
Wszystkie sprawy Regionu zostały rnlprzekazane w takim stanie, w jakim w danym momencie
się znajdowały. Wydawałoby się, że pod koniec 2019 roku cały kolejny sezon zostń
zaplanowany, lecz rzeczlrvistośó była odmienna. Tylko dzięki wsparciu zawodników,

organizatorów oraz Darka Mierzejewskiego, którego powołałem na stanowisko
przewodniczącego NROI Polska, udało nam się dopiąć kalendarz zawodów na rok 20ż0.
Wybory na stanowisko DlT ektora Regionalnego były planowane na lipiec 2020 roku.
Takie byĘ plany na sezon 2020. Jednak zycie szybko zwerlfikowało te plany i zaskocz7Ąo
wszystkich. Rok 2020 okazał się być niespotykanym rokiem kalendarzowym w historii
polskiego IPSC. Pandemia, wprowadzarre obostrzenia i brak pewnościco będzie zakolejneż
tygodnie szybko doprowadziły do delikatnie mówiąc, zarrtięszańa w na§zym strzeleckim
świecie. Skutkiem czega zawody były odwoływane, a terminy kolejnych zawodów stawały pod
cotaz większynr znal<lem zapytańa. Praktycznię pruez większą częśó roku nie wiadomo było
które i czyw ogóle jakiekolwiek zawody się odbędą. Postawiony wtakiej trudnej sytuacji wraz
z moim zespołem, zmuszeni zostaliśmy do improwizacjiw więlu kwestiach.
Skutkiem pandemii pistoletowe Mistrzostwa Świata IPSC zostały przeniesionę na naĘpny rok.
Polsce przyznano 12 slotów, które zostały wszystkie wykorzystane i opłacone. Wyłoniona
reprezentacja na rok 202a pozostaje niezmieniona na rok 202I.

Kalendarz zawodów rankinqowych na 2020:
W 202a roku postanowiłęm spróbowaó wdrozyć ranking oparty na algorytmie elo. Dzięki temu
rozwlryantu mozna uwzględnió w nim wszystkie zawody level 3 jakie miały się odbyó na
terytorium RP bez konieczności dzielenia zawodów na,,lepsze" - rankingowe i ,,gotsze" nieraŃingowe. Takie podejście było całkiem nowatorskie i odmienne od dotychczasowej
koncepcji. Algorytm elo miał na celu porównanie osiągniętych wyników na zawodach, a
następnie na tej podstawie odzwierciedlić faktyczre umiejętnościstrzeleckię danego
zawodnika w porównaniu do pozostałych.
Pierwotlrie w ka]endarzu na rok 2020 pojawiło się 10 zawodów L3 w pistolecie, 6 zawodów
strzelbowych oraz 5 zawodów karńinowych. Niestety, jak jrń wspomniałem, obostrzęnia
zwiryane z epidemią COVID-l9 doprowadziĘ do sl.tuacji wjakiej ostatecznie odbyło się mniej
zawodów ńż ĘĄo zaplanowane. Do tego wszystkiego problemu pojawiĘ się w samym
algorytmie elo. Mimo próby wprowadzania w trakcię sęzonu korekty algorytmu (tzw. pkt
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ujemne do czasu jak zawodnik nie będzie uczestniczył w 3-ech zawodach) - nie udało się
osiągnąĆ pełnej funkcjonalności algorytmu. Po zakończeniu sezonu próbowaliśmy znaleźć
błędy w algorytmie w celu ich usunięcia. Na skutek przeprowadzeniu audytu algorytmu ptzez
kilku niezależnych programistów, okazńo się, ze algorytm wymaga modyfikacji i dalszych
prac rozwojowych.

Podjąłem decyĄę, iż na stronię Regionu pozostanie wywieszone ostabria wersja tabęli z
wyliczeniami. Przede wszystkim chciałem, aby zawodnicy mieli dostęp do zbiorczego
zęstawienia wyników z poszażególnych zawodów.

Mistrzostwa Polski IPSC 2020:

W bieżącym roku mistrzostwa laaju odbyły się w pistolecie IPSC, w PCC i w strzelbie.
Specjalnie na tą okolicznośó zostĄ opracowanę przęzRegion nowe medale.
W tym roku Region nie dopłaciłdo żadnych nagród wTęczanych podczas zawodów IPSC

a

wrę§Zane nagrody pochodziły wyłącznie od sponsorów poszczególnych zawodów. Region nie

przekazał organizatorom zawodów żadnych środków finansowych w jakiejkolwiek formie.

'Wybory Dvrektora Regionalneeo
IPSC Polska.
Największym osiągnięciem ż020 roku były lvybory na stanowisko Dyrektora Regionalnego
IPSC Polska. Po dfugich rozmowach z Polskim Zwięl<tem Strzelectwa Sportowego, udało się
uzyskaó zgodę nie tylko na przeprowadzenie samych wyborów, ale również do przetucia
szlaku metodzie jaka zośaładotego wykorzystana.
Do przeprowńzenia głosowania wykorzystano portal electionbuddy.com . Tęrmin wyborów
zostń ustalony na dzięn 3 grudnia 2020 tol<u a drugiej tury głosowania na 7 grudnia br.
Uprawnionych do głosowania było 710 członków Regionu. Frekwencja wyborcza w pierwszej
turze wyniosłą aż 80% co stanowi ńsolutny rekord w historii IPSC w Polsce.
Mogę mieć tylko nadzieję, iZ sposób przeprowadzania wyborów oraz frekwencja w kolejnych
wyborach będzie przynajmniej taka sama.

Koszty poniesione w 2020 roku przez Region.
Prowadzenie, administrowanie oraz dostęp do serwera strony internetowej Regionu oraz nowa
strona IPSC Polska kosztowĄ w 2020 roku ponad 7.243,80 ńoĘń, 14.760,00 ńotych
wyniosły koszĘ prowadzenia Biura Regionu, a 4.000,00 zło§ch zapłacone zostało za obsługę
księgowąprowadzonąprzy MałopolskimZńązkl Strzelectwa Sportowego wKrakowie.
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W związku z wprowądzeniem obowiąku używania przez sędziów NROI Polska jednolitych
koszulek, takjak w latach poprzednich, Region dopłacałdo kazdej koszulki sędziego 40 ńotych
a 70 ńoĘch musiał ponieśćl<ażdy zainteresowany sędzia. Całościowo(vłru z wpłatami od
sędziów) z konta Regionu przekazano na tęn cel 13.310,00 złotych - proce§ zamawiania
koszulęk był przeprowadzany i nadzorowany przez NROI Polska a dostawą zajęła się firma
Halinka-Arms.
Koszt związane z wykorzystaniem portalu electionbuddy.com wpriosły 180 USD.
zestawienie kosztów i wpłvwów:
Stankontana 1.10.2019
WpŁwrv w okresie 1.10.2019- 29.12.20ż0
Wydatki na biuro Regionu
Wydatki administracyjne (koszty przelewów
do Tajlandii, przelew za zawody level 3 i
członków IPSC Polska, wybory)
Księgowość
Domena, admin

21 957,23 ń
I45 52I.57zŁ
- 14 760"00 zł
- 3a 750,79 zł

wpłatami

4 a00,00 zł
- 4293"03 zł
- 3 099,60 ń
13 310,00 zł

Statuetki zamówione przez Łvkasza

3 509,96 zł
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Koszulki sędziowskie (wraz
5ędziów)
Medale

z

Borkowskięgo
Stan konta na 29.12.ż020

-

l992,60 zł

91 762,82zl

Jak wynika z powyższego zestawienia, mimo obniżenia składki członkowskiej udało się w
trakcie roku zaoszczędzió rekordowo wysoką kwotę 69 805,59 ńoĘch, którą planowałem
przeznaczyów znacznej części na

Wi
p.o. Dyrektora Regional nego 2019 -2020

Sprawazdanie MerytoryCzne z działalnoŚci Dyrektora regionalnego IP§C za 2o1g i 2o2o rok.

Strona 3

