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Sprawozdanie z działalności NROI Polska w roku 2017

1. Działalność organizacyjna
W dniu 13 stycznia 2017 roku Dyrektor Regionalny IPSC Polska powołał na stanowisko
Przewodniczącego NROI Polska w latach 2017 – 2020 Wiesława Siodę.
W dniu 14 stycznia 2017 roku Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS Pan Antonii Kamiński
zaakceptował powołanie Wiesława Siody na Przewodniczącego NROI Polska na lata 2017 2020.
Po raz pierwszy w historii Przewodniczący NROI Polska stał się członkiem Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ds. strzelania dynamicznego IPSC.
Struktura NROI Polska został oparta na schemacie wcześniejszego podziału kompetencyjnego.
Oprócz działów o charakterze czysto administracyjnym, wydzielono następujące działy:
a)
b)
c)
d)
e)

dział szkoleń – na czele którego stanął Zbigniew Kubicz
dział IT – na czele którego stanął Krzysztof Siuda;
dział przepisów – na czele którego stanął Wojciech Rabiega;
dział arbitrażu – na czele którego stanął Robert Wrona;
działy poszczególnych dyscyplin IPSC.

10 kwietnia uruchomiliśmy nowy portal internetowy dla sędziów NROI Polska. W pierwszej
kolejności chcieliśmy wzbogacić portal o dodatkowe funkcjonalności dla sędziów. Portal miał
umożliwić odejście od papierowych wersji wszelkich dokumentów sędziowskich. Cała historia
sędziowań, wraz z punktami, już niedługo będzie widoczna w portalu i umożliwi generowanie
niezbędnych zestawień, dokumentów i wniosków.
Drugim powodem zmiany struktury portalu, była chęć rozszerzenia jego możliwości o funkcje
związane z organizacją zawodów. Planujemy aby portal NROI stanowił centralne miejsce, w
którym wszyscy organizatorzy zawodów IPSC w Polsce, znajdą wszystkie niezbędne
funkcjonalności, począwszy od prawidłowego zgłoszenia zawodów, a skończywszy na
wygenerowaniu komunikatu z wynikami i obsługą.
Zakończenie prac nad nowymi funkcjonalnościami portalu, planowane jest przed rozpoczęciem
najbliższego sezonu strzeleckiego IPSC.
Organizację i działanie NROI Polska z ramienia Kolegium Sędziów PZSS wspierał
Przewodniczący Pan Antoni Kamiński oraz z ramienia Regionu IPSC Polska Dyrektor Regionalny
Pan Łukasz Borkowski. Za co serdecznie dziękujemy i liczymy za współpracę w przyszłości.
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2. Seminaria i szkolenia
a. Seminaria
Po raz kolejny skorzystaliśmy z systemu seminarium elektronicznego w nowej. Seminarium jest
dostępne za pośrednictwem portalu NROI.PL.
Seminarium składa się z treści zawierającej szczegółowe informacje dotyczące zmian w
przepisach poszczególnych dyscyplin IPSC na 2017 rok. Z przyczyn technologicznych procedura
tegorocznego seminarium została uproszczona. W najbliższym czasie będzie dalej
dopracowywana.
Dzięki takiemu rozwiązaniu 127 sędziów NROI odbyło seminarium ze zmian przepisów IPSC na
rok 2017, bez konieczności wychodzenia z domu.
b. Szkolenia
13 maja 2017 roku odbył się na strzelnicy w Lublewie Gdańskim egzamin sędziowski na II klasę
dynamiczną przeprowadzony przez sędziego NROI klasy Państwowej.
W 2017 roku dział szkoleń NROI Polska przeprowadził jedno szkolenie w ramach kursów
organizowanych przez NROI Polska a zatwierdzanych przez Kolegium Sędziów PZSS.
Kurs odbył się w Warszawie na strzelnicy klubowej LEGII Warszawa w Rembertowie w dniach
4 – 5 listopada. Kurs zakończony był egzaminem na klasę III i II klasę dynamiczną PZSS oraz
specjalizację RO w pistolecie IPSC.

3. Nadzór nad uprawianiem IPSC w Polsce
a. Współpraca z KS PZSS
W minionym roku NROI Polska zgodnie z Regulaminem NROI Polska prowadziło listę aktywnych
sędziów IPSC. Lista obejmuje sędziów PZSS zajmujących się sędziowaniem IPSC w Polsce oraz
na świecie z podziałem na posiadane stopnie sędziowskie w poszczególnych dyscyplinach IPSC.
NROI Polska wraz z Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZSS ustaliło rozdział pomiędzy
dynamicznymi klasami sędziowskimi PZSS a stopniami specjalizacji IPSC. Pozostał wymóg dla
sędziów IPSC uzyskania przynajmniej III klasy dynamicznej PZSS.
b. Współpraca z Dyrektorem Regionu IPSC Polska
NROI Polska w roku 2017 nadzorowała organizację wszystkich zawodów zaliczanych do
kalendarza zawodów Grand Prix 2017, niezależnie od ich rangi.
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c. Współpraca z klubami strzeleckimi
W 2017 roku tak jak w roku poprzednim NROI Polska współpracowała z klubami strzeleckimi
oraz innymi podmiotami czy osobami organizującymi zawody IPSC w Polsce. Do dyspozycji
chętnych NROI Polska stawiało wiedzę i doświadczenie swoich członków.
Zgłaszane do NROI Polska zawody były opiniowane pod względem zgodności projektów torów
z przepisami IPSC. Jednocześnie NROI Polska niosła pomoc organizatorom zawodów w zakresie
kompletowani składów sędziowskich IPSC spełniających wymogi i rygory NROI Polska oraz KS
PZSS do pełnienia poszczególnych funkcji.
NROI Polska na każde życzenie organizatorów zawodów przejmowała na siebie kwestie
związane z prowadzeniem wszelkich rozmów i ustaleń z KS PZSS.
d. Współpraca z IROA
Wszelkie działania podejmowane przez NROI Polska w minionym roku były konsultowane z
władzami IROA.
W 2017 roku lista sędziów IROA wzbogaciła się o kilku sędziów NROI Polska. Wymieniając
według kolejności zdarzeń:
Agata Wrzesińska
Rafał Goślicki
Jacek Gruszczyński
Aleksandra Czapla
Maciej Miksza
Darek Dąbrowski
Przemysław Wrzesiński

otrzymała akredytację IROA
otrzymał akredytację IROA
otrzymał akredytację IROA
otrzymała akredytację IROA
otrzymał akredytację IROA
otrzymał akredytację IROA
otrzymał akredytację IROA

SO
HG RO
HG RO
HG RO
HG RO
HG RO
HG RO

Wszystkim nowym sędziom IROA serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
sędziowskich.

e. Sąd Koleżeński
W 2017 roku Przewodniczący NROI Polska został dwukrotnie zmuszony do powołania Sądu
Koleżeńskiego w celu rozpatrzenia zgłoszonych naruszeń przepisów IPSC oraz credo sędziego
przez sędziów NROI Polska.
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4. Zakończenie
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom NROI Polska za zaangażowanie i prace
związaną z uprawianiem strzelectwa IPSC w Polsce oraz promowania zdrowego trybu życia
naszej społeczności sędziowskiej.
Z przykrością jednak muszę stwierdzić, iż w roku 2017 przyjęte przez NROI Polska rozwiązania
logistyczne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Dodatkowo po raz pierwszy w historii IPSC
w Polsce trzeba było powoływać Sąd Koleżeński aż dwukrotnie.
Wobec powyższego w mojej ocenie musimy zmienić strukturę funkcjonowania NROI Polska na
bardziej prostą a przez co efektywniejszą. Co zostanie niezwłocznie opublikowane na stronie
Regionu IPSC Polska.
Jednocześnie zachodzi konieczność wymiany kadr prezydium NROI Polska na osoby chętne
poświęcić swój czas i energię na podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania NROI Polska jako organizacji nadzorującej działalność sędziowską IPSC w
Polsce.

Wiesław GENO Sioda
przewodniczący NROI Polska
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