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Komunikat informacyjny 16/2020
Szanowni Uczestnicy zawodów o „Puchar Zarządu Klubu” oraz Osoby które nie otrzymały prawa
startu w tych zawodach i przekazywały mi swoje uwagi.
Wyjaśniam, wszystkie zawody i inne imprezy strzeleckie oraz treningi prowadzone w naszym
klubie są organizowane zgodnie z planem rocznym z korektami miesięcznymi wynikającymi „ z życia”.
Niestety czasem z przyczyn od nas nie zależnych zostają zmienione terminy lub miejsca zawodów czy treningów o czym informujemy na bieżąco na oficjalnej stronie klubu – www.icpila.eu.
Informuję, że procedury dotyczące startu w zwodach określane są w regulaminie zawodów
przyjmowanym przez Komisję Strzelecką Klubu oraz zatwierdzanym przez Przewodniczącego Kolegium
Sędziów PZSS lub WZSS.
W nawiązaniu do zaistniałych sytuacji tzw. niedopuszczenia do startu w zawodach przez Kierownika i biuro zawodów decyzja została podjęta w oparciu o ustalenia po ostatnim Nadzwyczajnym
Zgromadzenia Członków Klubu w dniu 19.06.2020 strzelnica „Hubertus” w Chodzieży oraz szczegółowo
przypomniana w regulaminie o zawodach „Wakacje 2020” w dniu 27.06.2020 r. oraz komunikacie
14/2020 z dnia 01.09.2020 r.
Stwierdzam jako sędzia główny zawodów oraz obserwator WZSS, że tylko w jednym przypadku
do startu można było dopuścić dwóch zawodników którzy przybyli na strzelnicę w czasie przed godziną
12.00 ( na otwarciu zawodów przyjęto, że wszystkie Osoby wcześniej zgłoszone mają prawo do startu o
ile zgłoszą przybycie do godz.12.00 – warunki organizacyjne, mała ilość stanowisk strzeleckich).
W oparciu o wyjaśnienie Kierownika zawodów - koordynatora zawodów w Chodzieży oraz
strzelnicy „Skorpion” w Klonach, podjętą decyzję uznałem jako obowiązującą z racji na prowadzone
przez Niego rozmowy telefoniczne z tymi Kolegami w aspekcie rejestracji.
Nadmieniam, że Wszystkim tzw. „niedopuszczonym do startu” przyznałem rację, że nie mogą
startować i jest mi z tego powodu przykro, lecz zapisy procedur startu w zawodach organizowanych na
wynajmowanej strzelnicy w warunkach obostrzeń sanitarnych obowiązują również „starych członków
klubu” a ponadto przybycie po godz.12.00 wykluczyło by Ich ze startu nawet gdyby byli wcześniej zarejestrowani drogą elektroniczną.
W ramach retrospekcji z poprzednich zawodów muszę stwierdzić, że jest kilku członków klubu
którzy usiłują przedstawiać Swoje „racje” często w formie mało „parlamentarnej” nie tylko odnośnie
czasu zgłaszania się lecz i również w zakresie kompetencji funkcyjnych zawodów, jest to mało rozsądne
ponieważ dotyczy dwóch stron wymagających wzajemnego SZACUNKU i prywatnej GODNOŚCI.
W ramach oceny zawodów, oceniam je b. dobrze, sędziom prowadzącym strzelanie oraz funkcyjnym biura serdecznie dziękuję Tych co poruszana tematyka dotyczy i może Ich zdaniem mają inną
interpretację wymienianych sytuacji – Przepraszam, starajmy się być bardziej ugodowi i taktowni.
Przypominam „namiary do rejestracji startu w zawodach organizowanych przez klub” kierownik
zawodów - wiceprezes zarządu kol. Arkadiusz Druszcz tel. 507372307, email:adruszcz@vp.pl.
zgłaszamy wybrane konkurencje, czekamy na potwierdzenie z podaniem numeru startowego.
Poniżej kilka zdjęć z zakończenia zawodów oraz czołówka strzelców w poszczególnych konkurencjach, szkoda że kilku strzelców zajmujących miejsca pucharowe oraz dyplomowe nie czekało na
zakończenie zawodów „ulotniła się po angielsku bez informacji biura zawodów o co zawsze prosimy”.
Pozdrawiam Kazimierz Sadowski – prezes wolontariusz.

