
Program Wyborczy Wiesława GENO Sioda na Dyrektora Regionalnego IPSC Polska 
 
Kandyduję na stanowisko Dyrektora Regionalnego IPSC Polska, bo jest jeszcze sporo do            
zrobienia, żeby nasza organizacja działała lepiej.  

Jak wiecie, poprzedni Dyrektor Regionalny zrezygnował nagle i zostawił wszystkie sprawy           
Regionu w takim stanie, w jakim się w danym momencie toczyły. Zgodziłem się objąć              
funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Regionalnego IPSC Polska pod koniec 2019 roku,           
więc wraz z moim zespołem praktycznie nie mieliśmy czasu na opracowanie długofalowej            
strategii czy wizji funkcjonowania Regionu. Musieliśmy działać doraźnie i na bieżąco starać            
się znaleźć rozwiązania spraw budzących nie zawsze pozytywne emocje.  

Rok 2020 okazał się niespodziewanym wyzwaniem dla wszystkich - zawodników,          
organizatorów i innych osób zaangażowanych w funkcjonowanie Regionu. Wielokrotnie         
zmieniał się kalendarz, przepisy i obostrzenia, a co za tym idzie, również plany każdego z               
nas związane z uprawianiem tej najwspanialszej dyscypliny strzeleckiej, jaką jest IPSC. 

Mimo tych trudności sporo udało nam się zrobić.  

Osiągnięcia jako pełniącego obowiązki Dyrektora Regionalnego w 2020 roku: 
● polityka finansowa Regionu - nowa polityka finansowa doprowadziła do: 

○ obniżenia składki członkowskiej z kwoty 200 zł (150 zł, o ile przy uiszczeniu             
do końca stycznia danego roku) do kwoty 120 zł; 

○ zaprzestania opłacania sponsorów za “sponsorowanie” zawodów; 
○ oszczędności wynikające z ukrócenia niepotrzebnych kosztów w postaci np.         

opłacania fotografów;  
○ zwiększenia środków Regionu na dzień publikacji niniejszego programu        

Region dysponuje zgromadzoną kwotą 83.498,62 zł ( 917 członków Regionu,          
składka: 120 zł), dla porównania: na koniec 2019 roku Region dysponował           
kwotą 41.212,00  zł ( 974 członków Regionu, składka: 200 zł); 

● profesjonalne biuro Regionu - dzięki czemu po raz pierwszy w historii bieżące            
funkcjonowanie biura Regionu nie było uzależnione od wolnego czasu wolontariuszy; 

● strona internetowa Regionu - nowa strona internetowa Regionu stała się przejrzysta,           
posiada nowoczesny układ i estetykę;  

● wybory - wbrew COVIDowym planom PZSS, wynegocjowałem z Komisją Konkurencji          
Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF działającej w ramach PZSS, aby wybory           
Dyrektora Regionalnego odbyły się, zgodnie z wcześniejszymi planami, pod koniec          
2020 roku. 

Chcę podzielić się z Wami także tym, czego nie udało się zrobić tak dobrze jak tego bym                 
chciał.  

Mam na myśli ranking - w ciągu ostatnich kilku lat liczba zawodów zwiększyła się, co               
doprowadziło do sytuacji, w której w kalendarzu pojawiły się zawody “lepsze” = rankingowe i              
“gorsze” = nierankingowe - niezależnie od poziomu organizacyjnego, jaki sobą          
reprezentowały. Próbowaliśmy wprowadzić ranking bazujący na algorytmie ELO, dzięki         
czemu pozycja poszczególnych zawodników w Regionie miała zostać odłączona od liczby           
zawodów i ich podziału. Niestety, to się nie udało. Algorytm (oparty na algorytmie             
wykorzystywanym przez ipscrating.com) wymaga dopracowania, co skomplikowało       



zamieszanie związane z COVIDem. Mimo próby wprowadzeniu korekt w trakcie roku (tzw.            
pkt. ujemne) nie udało się nam osiągnąć oczekiwanych rezultatów. 

 
To było podsumowanie, a teraz plany. 

Słuchając uważnie płynących od Was pomysłów, wiem co chciałbym zaoferować w           
najbliższej kadencji. Wierzę, że przedstawione poniżej rozwiązania będą przyjęte z          
zadowoleniem i satysfakcjonujące dla zawodników oraz organizatorów zawodów: 

● Ranking - wprowadzenie kilku systemów rankingowych jednocześnie: 

○ algorytm ELO - dajmy szansę dopracować algorytm, tak aby istniał ranking           
dający każdemu informację o jego poziomie w stosunku do innych          
zawodników (tak jak to funkcjonuje np. w szachach); 

○ Puchar Polski - z listy zgłoszonych na 2021 rok zawodów level 3 wybiorę             
sześć zawodów, które wejdą do Pucharu Polski; wyliczenie miejsca w ramach           
Pucharu Polski zostanie oparte na sumie % spośród 4 najlepszych startów           
każdego zawodnika; 

○ Grand Prix Polski - zawody, które nie będa zaliczać się do Pucharu Polski,             
będą zaliczane do Grand Prix Polski, zastosujemy tutaj ten sam system           
liczenia;  

○ System punktowy - nowatorskie rozwiązanie bazujące na przyznaniu pkt. za          
określone miejsce zajęte w każdych zawodach IPSC w Polsce, pod          
warunkiem, iż weźmie w nich udział przynajmniej 100 zawodników z naszego           
Regionu; za pierwsze miejsce zwycięzca otrzyma 200 pkt., za 2 - 198, itd.             
(skok co 2 pkt.); 

○ Mistrzostwa Polski - które same w sobie stanowią osobny ranking, nie będą            
zaliczane do żadnych innych systemów poza algorytmem ELO; 

○ UWAGA! Jeżeli ktokolwiek z Was ma jeszcze jakiś pomysł na sposób liczenia            
rankingu jakąkolwiek metodą (np. w ramach danego cyklu zawodów) - to           
zapraszam do przesyłania zestawień - wyniki będziemy publikować na stronie          
Regionu. 

● Ujednolicona rejestracja na zawody poprzez stronę Regionu - to będzie wymagało           
wypracowania z organizatorami wspólnego rozwiązania technologicznego - ale        
wierzę, że się uda; 

● wprowadzenie konkursu na organizację Mistrzostw Polski - w chwili obecnej te           
najważniejsze zawody w Regionie organizowane są wyłącznie w jednym miejscu -           
chcemy dać szansę innym organizatorom;  

● Kadra Narodowa - wprowadzenie funkcji selekcjonera, czyli osoby, która będzie          
wskazywać najlepszych zawodników, tak aby później Region mógł te osoby aktywnie           
wspierać i ułatwiać im reprezentowanie Regionu na arenie międzynarodowej; 



● Kadra Narodowa Juniorów - wprowadzenie funkcji selekcjonera, czyli osoby, która          
będzie wskazywać najlepszych zawodników, tak aby później Region mógł te osoby           
aktywnie wspierać i ułatwiać im reprezentowanie Regionu na arenie         
międzynarodowej;  

● Powołanie Trenera kadry narodowej, osoby która w porozumieniu z Selekcjonerem          
pozwoli doszlifować umiejętności zawodników; 

● Powołanie Trenera Juniorów osoby posiadającej doświadczenie w kształtowaniu        
młodych talentów która będzie zawsze służyła swoją  radą;  

● Wprowadzenie rozwiązania, w którym członkowie Kadry Narodowej nie będą ponosić          
opłat startowych na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach         
Świata;  

● Stworzenie cyklicznego biuletynu informacyjnego pod redakcją powołanego       
Rzecznika regionu; 

● Sędziowie - obecnie jest organizowanych coraz więcej zawodów, które mają coraz           
lepszą oprawę i coraz wyższy standard - taka sytuacja korzystna dla strzelców, może             
za chwilę okazać się “strzałem w kolano”, bowiem przy dużej liczbie zawodów            
zacznie brakować sędziów. Dlatego Region musi razem z NROI Polska podjąć           
działania w celu zwiększenia liczby sędziów w Polsce a także zwiększenia           
kwalifikacji sędziowskich u obecnych sędziów; 

● Wypracowanie regulacji dotyczącej sposobu wynagradzania pracy sędziów na        
wszystkich zawodach; 

● Wsparcie NROI Polska w ujednoliceniu standardowego ubioru sędziego.  

 
Dlaczego to na mnie warto zagłosować: 

1. Znam się na tym: 
● od bardzo już wielu lat jestem zawodnikiem IPSC - wielokrotnie zdobyłem           

Mistrzostwo Polski w standardzie; 
● jestem sędzią: 

○ dynamicznym klasy Państwowej (RM);  
○ sędzią NROI i w latach 2015-2019 byłem przewodniczącym NROI         

Polska, gdzie wspólnie z zaangażowanymi sędziami udało się        
wprowadzić wiele skutecznych rozwiązań działających do dziś; 

○ jestem sędzią IROA  CRO, SO z 15 letnim stażem;  
● organizuję zawody IPSC prawie od początku mojej przygody z naszym          

sportem  m.in. teraz zawody serii King’s Cup;  
● wielokrotnie pracowałem jako szef biura na zawodach o randze mistrzostw          

kontynentu i mistrzostw świata; 
● jestem współtwórcą największych zawodów na świecie Extreme Euro Open,         

a także całej serii World Extreme Cup rozgrywanej do tej pory na trzech             
kontynentach, a w przyszłości na pięciu kontynentach.  



2. Wieloletnia praca przy tak dużych sportowych przedsięwzięciach skutkuje wieloma         
wartościowymi kontaktami, począwszy od kwatery głównej IPSC po najdalsze         
miejsca na mapie sportowej świata - umiem te kontakty wykorzystać dla dobra            
Regionu.  

3. Podejmuje działania zamiast tracić czas na niekończące się dyskusje. Nie boję się            
wdrażać koncepcji innych osób czy nowatorskich rozwiązań - zawsze wychodziłem z           
założenia, że czas weryfikuje podejmowane decyzje. 

4. Moja kandydatura to nie tylko ja, to co staram się zrobić od kilku lat jest wspierane                
przez zespół fantastycznych ludzi, a są wśród nich: 

○ Halinka Drożdż - wykładowca PZSS i NROI, sędzia klasy klasy I w            
strzelaniach dynamicznych (CRO); 

○ Agata Wrzesińska - prawnik, sędzia klasy I w strzelaniach         
dynamicznych (CRO) oraz IROA SO;  

○ Zbigniew Kubicz - trener strzelectwa, wykładowca i egzaminator        
PZSS i NROI, sędzia klasy Państwowej w strzelaniach dynamicznych         
(RM), sędzia IROA RO; 

○ Darek Mierzejewski - przewodniczący NROI, sędzia klasy       
Państwowej w strzelaniach dynamicznych (RM) i statycznych,       
długoletni zawodnik strzelectwa dynamicznego; 

○ Przemek Wrzesiński - prawnik, sędzia klasy I w strzelaniach         
dynamicznych (CRO) oraz IROA RO; 

○ Jan “Jumbo” Stanek - specjalista IT, sędzia IROA SO;  

i jeszcze całe mnóstwo innych osób, które pomagają mi w poszczególnych kwestiach            
zawsze, kiedy zwrócę się do nich o pomoc.  

 
Dajcie szansę mi i mojemu teamowi poprowadzić Region przez pełną kadencję, a nie tylko              
przez te kilka ostatnich szalonych i dziwnych dla nas wszystkich miesięcy. Wiem, że             
będziecie zadowoleni. Mamy plany i chce się nam działać dla Regionu. 
 
  


