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1. Въведение 

Ние, основателите и участниците в спорта Динамична Стрелба, за да установим нашия спорт на  
солидни основи, да подпомагаме неговото развитие, да пазим принципите му и да регулираме 
провеждането му по света, прогласяваме и приемаме тази Конституция за нашия международен 
ръководен орган. 

2. Име 

Международният ръководен орган ще бъде известен като Международна Конфедерация по 
Динамична Стрелба, по-долу наричана още IPSC/ИПСЦ или Конфедерацията. 

3. Принципи /цели 

ИПСЦ е основано за да подпомага, поддържа, подобрява и развива динамичната стрелба, да пази 
принципите ѝ,да регулира провеждането ѝ по света за да култивира безопасното и ефикасно 
използване на огнестрелни оръжия от хора с добър характер и по-специално, но без 
предубеждение към валидността на гореизброените, да постигне тези цели чрез придържане към 
следните принципи, които са наложени за да дефинират същността на динамичната стрелба и са 
изразени от следните думи: Diligentia-Vis-Celeritas, а именно Точност, Мощ, Бързина. Те са приети  
от всички членове на ИПСЦ като условие за членството им. 

1. Състезанията по динамичната стрелба е отворена за всички почтени личности без значение  
на занятието им, като конкретно не могат да бъдат ограничавани до обществени служители.  

2. Точност, мощ и бързина са еднакво важни елементи на динамичната стрелба и състезанията 
трябва да се провеждат по такъв начин, че да оценят тези елементи равнопоставено. 

3. Типовете огнестрелни оръжия не се отделят, всички се състезават заедно без 
ограничения(handicap). Това не се отнася до мощта на огнестрелното оръжие, тъй като 
мощта е елемент който трябва да бъде признат и възнаграден. 

4. Състезанията по динамична стрелба са тест на майсторството в използването на практични 
огнестрелни оръжия и оборудване. Всяко оборудване или модификация, която, която жертва 
практическото функциониране срещу състезателни предимства, противоречи на 
принципите на спорта. 

5. Състезанията по динамична стрелба се провеждат с практични мишени, които отразяват 
формата и целите, по които оръжието може да бъде успешно използвано при неговия 
основен начин на употреба. 

6. Предизвикателството в състезанието по динамична стрелба трябва да бъде реалистично. 
Курсовете на стрелба трябва да следват практическа обосновка, и да симулират смислени 
хипотетични ситуации, в които оръжието може разумно да бъде използвано. 

7. Динамичното състезание е разнообразно. В рамките на реализма, задачите постоянно се 
променят, като никога не се позволява нереалистична специализация на техники или 
оборудване. Курсовете на стрелба може да бъдат повтаряни, но никой курс не може да се 
повтаря достатъчно за да позволи използването му за категорична мярка на умения по 
динамична стрелба. 

8. Динамичното състезание е в свободен стил. По същество, състезателната задача е 
поставена общо и на състезателите е позволена свободата да я решат по начин, който 
намират за най-добър в рамките на ограниченията на състезателната ситуация, както е  
поставена. 
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4. Структура 

4.1 
ИПСЦ е неполитическа Конфедерация на неполитични участващи Региони, чийто граници 
нормално, но не задължително, съответстват на националните граници. За тези цели,  
Конфедерацията е дефинирана като лига или споразумение на два или повече Региона, където те 
се обединяват за взаимно благополучие, и напредването на техните общи цели. Които, обаче, 
запазват тяхната суверенна власт за домашни и някои други цели. 

4.2 
Изпълнителният Съвет(Executive Council), след ратификация от Общото Събрание(Assembly) на 
неговото следващо свикване, трябва да приемат като участващ Регион всяка организация, която 
според Изпълнителния Съвет и Общото Събрание, представлява спорта Динамична Стрелба в този 
регион. 

4.3 
Регионите няма да участват в правителствата с които делят територия, нито ръководния орган на 
такъв Регион(по-нататък споменаван като Регионален Директорат) ще бъде част от, асоцииран или 
отговорен пред която и да е политическа партия. Нито един Регион ще бъде държан отговорен или 
омърсен от политики на което и да е правителство или политическа партия, освен ако  
Регионалният Директорат не се е асоциирал предварително с такава политика. 

4.4 
ИПСЦ не е расистка или религиозна организация и при никакви обстоятелства няма да 
облагодетелства или дискриминира по такива основания. 

4.5 
ИПСЦ, като автономен орган, не може да бъде зависим, икономически или по друг начин, от 
източници в позиция да влияят на политиките му, без съгласието на Общото Събрание. 

4.6 
Задължение на всеки Регионален Директорат: 

(1) Да предоставя на Изпълнителния Съвет каквато и да е необходима информация относно 
организацията, структурата, поделения, членство, функционери, политики, програми, дейности и 
регулации, или всеки друг въпрос свързан с администрацията или дейността на Региона. 

(2) Да предоставя Изпълнителния Съвет с копие на Конституцията, Правила или разпоредби 
заедно със корекциите, които от време на време могат да се правят, и със две копия от всяко 
издание на тяхното официално списание или публикация, чрез която Региона комуникира с  
членовете си. 

(3) Да предоставя при поискване от Изпълнителния Съвет с копие от баланса и счетоводните 
отчети на региона. 

(4) Да поддържа постоянно осъвременени таблици на организацията и списъци с членове и 
сподвижници. 

(5) да провежда състезателна програма по правилата на ИПСЦ достатъчно за да се определи 
шампион през всяка година. 

(6) Да избира по честен и справедлив начин Национални Отбори да представляват Региона на 
световни и международни първенства. Всеки национален отбор ще се състои от 4 члена. 
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(7) Да администрира спорта енергично и справедливо спазвайки Принципите на спорта, да създаде 
ефикасна и демократична вътрешна структура и да прави Динамичната Стрелба уважаван спорт в 
Региона. 

(8) Да избира демократично един от своите членове за Директор(по-долу наричан Регионален 
Директор), който ще бъде също негов гласуващ член в Общото Събрание. Ако Регионалния 
Директор не може да присъства, то Регионалният Директорат ще избира негова алтернатива. 

4.7 
Всички региони са задължени да уважават и спазват Конституцията и термина Регион ще включва  
само тези Региони, които са с добър статут и пълно съответствие с изискванията на тази 
Конституция. 

4.8 
Уважението и спазването на Конституцията са необходими условия за използването на ИПСЦ 
лого, знак и име. 

4.9 
Признаваме, че могат да възникнат обстоятелства, които да принудят Регионалният Директорат да  
предприеме действия, които могат да са в нарушения с Конституцията. Такова действие може да 
попадне в две категории: 

(1) Действие предприето за да се спазят законите или законовите прецеденти в дадения Регион;  
или 
(2) Действие предприето на доброволна основа по каквато и да е друга причина. 

(3) По отношение на действие попадащо под точка (1) по-горе, Регионите няма да бъдат наказвани 
или изключвани. Регионът ще информира Изпълнителния Съвет за предприетото действие и 
причините за него; 

(4) По отношение на действие попадащо под точка (1) по-горе, задължение на Региона ще бъде да 
демонстрира на Изпълнителния Съвет, че предприетото действие е било разумно при всички 
обстоятелства; 

(5) По отношение на действие попадащо под точка (1) или (2) по-горе, Изпълнителният Съвет ще 
посъветва всички други региони за всяко ограничение, което може да бъде наложено на 
състезатели докато са в дадения Регион. 

4.10 
С изключение на въпроси попадащи в Секция 4.9 и предмет на Секция 5.0, ако някой Регион реши 
да не се съобрази с Конституцията, Изпълнителният Съвет ще извести останалите Региони и  
въпроса ще бъде поставен на следващото Общо Събрание където да се вземе решение какво 
действие, ако е необходимо, да се предприеме. 

4.11 
Предмет на другите членове на тази Конституция, всеки Регион, който предприема действия в 
нарушение на конституцията, ще осведоми Изпълнителния Съвет за предприетото действие и 
причините поради които е сметнал, че такова действие е било необходимо. Регионът може да 
поиска изключение от Изпълнителния Съвет за да продължи да работи като Регион с добър статут  
въпреки нарушението на Конституцията. 

Ако Изпълнителният Съвет прецени, че не може да подкрепи предприето действие, Региона ще 
може да разпространи фактите по въпроса директно до другите Региони и да търси тяхната 
подкрепа за действието си. 
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Независимо от позицията на Изпълнителния Съвет, действието ще бъде поставено на гласуване на 
следващото Общо Събрание. 

Ако Общото Събрание реши да подкрепи предприетото действие, неограничено или за определен 
период от време, така подкрепа ще означава, че Региона е в пълно съответствие с Конституцията и  
ще има всички права и привилегии на членството. 

Ако Общото Събрание реши да не подкрепи действието на Региона, то Региона ще бъде временно 
отстранен, и няма да има обичайните права и привилегии на членството, докато наказанието е в  
сила. 

В случай, че Региона е временно отстранен, всички региони ще бъдат официално уведомени за 
наказанието, и некоректния Регион ще бъде посъветван какви действия да предприеме за да бъде  
отменено наказанието. 

Горното не е предназначено като вмешателство в суверенитета на индивидуалния Регион, а като 
средство за гарантиране, че всички Региони остават ангажирани с принципите на Конфедерацията.  

5. Членство и асоцииране 

5.1 
ИПСЦ няма да приема индивидуални членства, а индивиди, които са членове на ИПСЦ 
асоциирани организации или членове на Изпълнителния Съвет са считани за членове на ИПСЦ. 

5.2 
Организации желаещи да се асоциират с ИПСЦ трябва да кандидатстват пред Изпълнителния 
Съвет и да предоставят каквато и да е необходима информация. При уведомяване за приемане, те 
ще препратят на Изпълнителния Съвет банково нареждане за 
подходящата и текущо приета такса за асоцииране(appropriate and currently prevailing affiliation 
fee). 

5.3 
Преди приемане на кандидатурата за асоцииране, Изпълнителния Съвет ще се увери че 
кандидатстващата организация: 

(1) е демократично учредена, 

(2) е отговорна към своите членове, 

(3) представлява Динамичните стрелци в дадения Регион, 

(4) ще уважава Принципите на Динамичната Стрелба и ще ги прилага в състезателната си 
програма. 

5.4 
Приемът ще става с мнозинството от гласовете на Изпълнителния Съвет, предмет на одобрение от 
мнозинството на следващото Общо Събрание. 

5.5 
В случай на дублирани, мултиплицирани или конфликтни кандидатури от даден регион, 
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Изпълнителния Съвет ще приеме кандидата изпълняващ най-добре горните условия. 

5.6 
В случай, че Изпълнителният Съвет не е задоволен, че даден кандидат, или всеки кандидат,  
адекватно отговаря или е вероятно да задоволи гореспоменатите критерии, то той ще откаже  
прием, предмет на ратификация с мнозинство от следващото Общо Събрание. 

5.7 
В случай на допълнителна кандидатура за асоцииране от Регион, в който вече има признат 
асоцииран Регионален Директорат, Изпълнителният Съвет ще се информира относно степента до 
която всяка организация отговаря на критериите изброени по-горе и може да препоръча на  
следващото Общо Събрание да трансферира членството. Изпълнителният Съвет няма сам да 
повлиява или трансферира членство. Общото Събрание може да трансферира членство с 
мнозинство от ¾ от гласувалите. 

5.8 
Регионален Директорат може да се де асоциира от Конфедерацията по всяко време като даде на 
Изпълнителния Съвет писмено уведомление на решението си да го направи, след което 
Изпълнителният Съвет ще декларира Региона за свободен и може да разглежда нови кандидатури 
за асоцииране. 

5.9 
Изпълнителният Съвет може с пълно мнозинство временно да отстрани асоциацията на всеки 
Регионален Директорат за незачитане на Принципите на Динамичната Стрелба, или за 
злоупотреба или лошо управление на делата на поверения му Регион, или за лошо представяне 
или провал при представянето на интересите на Динамичните Стрелци живеещи в него. Всяко 
отстраняване може да бъде ратифицирано от мнозинството от гласувалите на следващото Общо 
Събрание. Общото Събрание може, по препоръка на Изпълнителния Съвет, и с мнозинство от ¾ от 
гласувалите, да изключи Регионален Директора поради гореизложеното причини, при което 
Региона ще бъде обявен за вакантен. 

5.10 
Организация може да бъде временно приета за асоцииране от Общото Събрание, но такава 
организация няма да има право на глас. Преди окончателното приемане, такава организация 
трябва да бъде в пълно съответствие с клаузите на Конституцията. Още, такава организация ще се 
постарае да има представител на Общото Събрание, което ще я приеме окончателно. 
Такъв представител ще отговаря на въпросите, които Общото Събрание счете за подходящи за 
решаване на окончателното приемане.. 

6. Служители и изпълнителен съвет 

6.1 
Служители на Конфедерацията ще бъдат Президента, Генералния Секретар, Секретаря, 
Ковчежника и Регионалните Директори заедно с Президента и Вице-президента на 
Международната Съдийска Асоциация(по-долу наричана МСА/IROA) 

6.2 
Общото Събрание може да дава такива почетни звания, каквито прецени с 2/3 мнозинство. Такива  
почетни звания са предназначени да основно да признаят тези личности, които са дали 
изключителен принос към ИПСЦ. Такива звания са само с представителни цели и не носят 
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задължения или правомощия. 

6.3 
Президентът ще бъде избиран с мнозинство от Общото Събрание за срок от две години и ще бъде  
председател на Изпълнителния Съвет и на Общото Събрание, и ex-officio е член на всички 
комисии на Конфедерацията. Ако по някаква причина, Президента не може да си изпълнява 
задълженията като Председател на Изпълнителния Съвет или Общото Събрание, той може да 
делегира тези задължения на друг член на Изпълнителния Съвет или делегат присъстващ на  
Общото Събрание, предмет на гласуване с мнозинство на Изпълнителния Съвет или съответно на 
Общото Събрание. Президента ще има правомощията да поема обратно председателството на 
Изпълнителния Съвет или Общото Събрание по всяко време. 

Мандата на Президента ще започва от 1 януари веднага след избирането му и ще свършва две 
години по-късно на 31 декември. 
Въпреки горното, но предмет на Секция 6.11, след 1и януари, 1998 избор на Президент ще става 
само на Общо Събрание провеждано по време на Световното Първенство. Мандата на Президента 
ще започва на 1и януари непосредствено след избора и ще се прекратява на 31и декември 
непосредствено след следващото Общо Събрание провеждано заедно със Световно Първенство. 

6.4 
Президентът ще назначава Генерален Секретар, Секретар и Ковчежник, обикновено от същия 
Регион от който е той, и заедно с Президента и Вице-президента на МСА/IROA ще образуват 
Изпълнителния Съвет на Конфедерацията. 

6.5 
Президентът ще назначи Президент и Вице-президент на МСА/IROA, които ще участват в 
изпълнителния Съвет с право на глас. 

6.6 
При равенство, Председателя на Изпълнителния Съвет ще има втори и определящ глас. 

6.7 
Изпълнителният Съвет може, с пълно мнозинство, да добавя членове към себе си. 

6.8 
Президентът ще запълва вакантни места в Изпълнителния Съвет. 

6.9 
Вакантно място в офиса на Президента, ще се заеме от Генералния Секретар, който след това, като 
Президент, ще назначи нов Генерален Секретар. 

6.10 
Всеки служител на Конфедерацията може да бъде освободен, с основателни причини, с гласовете 
на мнозинството от Изпълнителния Съвет. Служители срещу които има предложение за 
освобождаване, ще бъдат поканени да отговорят на обвиненията срещу тях, но няма да се изисква 
оттеглянето им преди гласуването. Предложение за освобождаване на Президента ще бъде 
отправено към Генералният Секретар, който ще ръководи събранието на Изпълнителния Съвет. 
Освобождаването на Президента ще бъде предмет на ратификация от Общото Събрание до 
шестдесет дни от датата на освобождаване. 
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6.11 
Общото Събрание с мнозинство, може да изисква оттеглянето на Президента или друг член на 
Изпълнителния Съвет, който няма да бъде в последствие отново назначаван. В случай на оттегляне  
на Президента, Общото Събрание ще започне веднага избирането на нов Президент, който да 
довърши неизтеклия мандат. Така избрания нов Президент може да назначи нов Изпълнителен 
Съвет. 

Новия Президент, избран по правилата на тази секция, ще започне мандата си незабавно след 
избирането му, въпреки Секция 6.3 

6.12 
Изпълнителния Съвет ще има задължението да зачита и спазва Конституцията. Ако 
Изпълнителният Съвет е или изглежда да е в нарушение на това свое задължение, всеки Регион 
може да уведоми Президента за своите съображения и ако не е задоволен от отговора на 
Президента да уведоми всички Региони за проблема. 

6.13 
Освен ако не действа според Конституцията, Изпълнителният Съвет няма право да се намесва в 
работата на Регионите. 

7. Задължения на служителите 

7.1 
Президентът, съветван от и със съгласието Изпълнителния Съвет, е отговорен за делата и 
управлението на Конфедерацията и е неин главен изпълнителен директор.  Президентът и 
Изпълнителния Съвет са пряко отговорни пред Общото Събрание. 

7.2 
Президентът може да основава и разпуска комисиите на Конфедерацията, които ще работят според 
правилата, които той създава за тях. Той ще номинира членове за тях и може да ги отстранява. 

Президентът още може да назначава един или повече индивиди за определени задачи и може да 
дава почетните длъжности Вице Президент по Х ( като Х обозначава дадените задачи например 
Конституция, Проектиране на Сцени, и др.) Президентът може да прекратява ангажиментите и 
длъжностите по всяко време. 

Индивидите назначени по горната точка не са част от Изпълнителния Съвет освен ако не са  
определени по Секция 6.7 

7.3 
Генералният Секретар ще поема задълженията на Президента в случай на невъзможност(disability)  
на последния, и ще бъде ex-officio член на всички комисии на Конфедерацията. Той допълнително 
ще изпълнява такива задължения, каквито Президента може да изисква от него. 

7.4 
Секретарят ще води точни записи от делата на Конфедерацията и ще изпълнява допълнително 
задълженията, които Президентът може да поиска от него. 

7.5 
Ковчежникът ще води точни записи на всичките получени, изплатени и инвестирани от  
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Конфедерацията пари. Той ще съветва Изпълнителният Съвет по финансовите въпроси и ще 
представя счетоводни отчети на всяко Общо Събрание и на Изпълнителният Съвет, когато 
Президента ги поиска. Ковчежникът заедно с Президента ще са пряко отговорни пред Общото 
Събрание за доброто водене на финансовите дела на Конфедерацията. 

7.6 
Президентът и Изпълнителния Съвет  при напускане на длъжността си, трябва да оставят в касата 
сума поне равна на неплатените сметки за задължения за които тази администрация е отговорна. 

7.7 
Напускащия Президент и Изпълнителен Съвет ще предадат и прехвърлят, колкото е възможно по-
бързо всички документи, пари и друга собственост и активи, на новоизбрания Президент и 
Изпълнителен Съвет.

7.8 
Регионалният Директорат ще бъде отговорен за добрата и ефективна администрация на техния 
Регион, а Регионалния Директор ще бъде представителите на Конфедерацията в Региона, както е 
представител на Региона в Конфедерацията. Регионалният Директорат ще бъде по-специално 
отговорен за изпълнението на задълженията изброени в Секция 4.6 

8. Общо събрание 

8.1 
Общото Събрание е върховния законодателен орган на Конфедерацията и е съставен от делегати 
от всеки Регионален Директорат. Изпълнителния Съвет ще присъства на сбирките на Общото 
Събрание, но няма да има право глас, освен ако някой член на Изпълнителния Съвет не е и делегат 
от Регионален Директорат. Президентът не може да бъде делегат на Регионален Директорат. 

8.2 
Един Регион може има един глас в Общото Събрание, ако Региона е изпълнил финансовите си 
задължения към ИПСЦ и е в съответствие с условията на  Конституцията до 31 Юли предшестващ 
Общото Събрание. Президентът няма да има право на глас освен в случай на равенство. 

8.3 
Общото Събрание ще се среща годишно на дата и място определено от Общото Събрание или при 
отсъствие на такава договореност, на  дата и място определено от Президента в съобщението за 
свикване на Общото Събрание, като това съобщение се изпраща от Президента до всеки 
регионален Директорат не по-късно от деветдесет дни преди определената дата. Във всеки случай, 
Общото Събрание ще се свиква до четиринадесет месеца от предходното. 

Общо Събрание, в години когато ще се избира Президент, ще бъде провеждано преди тридесети 
ноември. 

8.4 
Въпреки клаузите на тази Конституция, мнозинство от Регионалните Директорати могат да свикат  
Общо Събрание по всяко време. 

8.5 
Съобщението за свикване на събрание ще включва проекто-дневен ред. Всички Регионални 
Директори ще уведомяват Президента до 30 дни от съобщението за теми, които искат да бъдат 
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включени. Президентът ще препрати окончателния дневен ред до всички Регионални Директорати 
поне 30 дни преди събранието.

8.6 
Предложения може да бъдат правени на Общото Събрания, само по теми от дневния ред, като това 
ограничение няма да изключва предложения за установяване на мнението на Общото Събрание 
относно въпроси повдигнати по точка Други, нито ще изключва предложения относно избора,  
дисциплината или оттеглянето на ръководители. Предложения могат да се поставят пред 
Събранието само ако Региона който ги прави е изпълнил финансовите си задължения към ИПСЦ и 
е в съответствие с Конституцията до започването на Общото Събрание. 

8.7 
Срещи на Общото Събрание в години на световно първенство ще се правят заедно с първенството. 

8.8 
Среши на Общото Събрание ще се председателстват от Президента или в негово отсъствие от 
Генералният Секретар, или в негово отсъствие от Секретаря, или в отсъствие и на тримата 
гореспоменати, Събранието ще избере председател от присъстващите. 

8.9 
Задачите на среща на Общото Събрание ще включват: 

(1) меморандум от предишното събрание, 

(2) доклада на Президента, 

(3) доклада на Ковчежника, и представяне на счетоводните отчети от предишната година, 

(4) доклада на Президента на МСА/IROA, 

(5) други задачи според дневния ред, 

(6) избора на Президент, ако е необходимо, 

(7) определяне на дата и място за следващото събрание, 

(8) избор на одитор, 

(9) други. 

Срещите на Общото Събрание ще бъдат провеждани според Парламентарните Процедури, които 
се възприемат от време на време от Събранието. Текущите Парламентарни Процедури се излагат в 
графика.

8.10 
Когато Общото Събрание е приело или отхвърлило даден въпрос, това приемане или отхвърляне 
няма да се променя или отменя от Общото Събрание за период от две години освен с мнозинство 
от 2/3 от гласовете. 

8.11 
Кворум на Общото Събрание ще се състои от присъстващите делегати на Регионалните Региони,  
като  Събранието не може да приема задължаващо решение ако не присъстват делегати от поне 
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десет Региона и от три континента. 

8.12 
Преди започване на всяка среща на Общото Събрание, Секретарят ще съставя и представя на 
Изпълнителният Съвет и Общото Събрание списък присъстващите делегати с право на глас от  
името на техните Региони,  и техните упълномощени представители с детайлите им. 

8.13 
Всеки Регион, който по някаква причина не може да изпрати делегат на Общото Събрание, може 
да гласува чрез пълномощник, при условие, че преди започването на срещата Президента ще 
получи от въпросния Регионален Директорат документ, идентифициращ пълномощника и 
специфичните въпроси за които е упълномощен. Общо пълномощно няма да се допуска. Още, 
всеки Регион представен на Събранието, но по някаква причина не можещ да остане до края, може 
да гласува чрез пълномощник. За целта, Президента ще получи от делегатите представящи 
дадения Регион, пълномощно, идентифициращо пълномощника и специфичните въпроси за които 
е упълномощен.  Общо пълномощно няма да се допуска.

8.14 
Преди началото на всяка среща на Общото Събрание, Президентът ще назначава двама касиери,  
които не са членове на Изпълнителния Съвет или гласуващи делегати, и ако е възможно да не са 
жители на Региона където в момента е базирано Президентството,  които ще бъдат отговорни за 
броенето на гласовете. 

8.15 
Гласовете на Общото Събрание ще се дават чрез показване на ръцете или с бюлетина ако някой от  
присъстващите делегати поиска, като гласовете за избор на Президент или оттеглянето на някой  
ръководител на Конфедерацията ще се подават с бюлетина. 

8.16 
Номинации за Президент трябва да се получат от Секретаря не по-малко от шестдесет дни преди 
срещата на Общото Събрание, като той ще потвърждава получаването й пред Регионалния 
Директорат инициирал кандидатурата. Тридесет дни преди срещата, Секретарят ще циркулира до 
всеки Регионален Директорат списък с кандидатите, и списъка ще бъде приключен на тази дата.  
Списъка ще включва на първо място името на текущия Президент, ако той се кандидатира за 
преизбиране, и след това името на всички останали кандидати по азбучен ред. 

8.17 
В случай, че нито един кандидат не получи мнозинство от гласовете подадени на първото 
гласуване, кандидата получил най-малко гласове ще бъде премахнат от списъка и ново гласуване 
ще бъде проведено, и така докато един кандидат получи мнозинство от гласовете. 

8.18 
Въпреки провизията на Секция 8.16 по-горе, Общото Събрание може да избере член да Президент 
според Секция 8.6. 

8.19 
Президентът трябва да се оттегли от позицията на Регионален Директор(ако я заема) до деветдесет 
дни от избора му за Президент. 

8.20 
Въпреки която и да е друга клауза от тази Конституция, когато се поиска гласуване за определяне 
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на място за IV Ниво Континентално Състезание, само тези Региони, които: (а) могат да гласуват 
според Секция 8.2, и (б) са включени в текущия списък с Региони издаден на дадения континент,  
от ИПСЦ Президент, ще могат да гласуват. 

9. Поправки на конституцията 

9.1 
Предложение за поправка на Конституцията трябва да бъде отправено писмено към Президента не 
по-малко от девет месеца преди Общото Събрание в година на Световно Първенство, като не по-
малко от деветдесет дни  преди срещата на Общото Събрание, съобщение за всички предложения 
ще бъде включено в предложения дневен ред и разпратена до Регионалните Директорати от 
Президента. Предложените конституционни поправки на Общо Събрание извън Световно 
Първенство, ще изискват девет месеца предизвестие и 2/3 мнозинство в подкрепа на дискусията на 
поправките преди самата дискусия и гласуването и да се проведат.

9.2 
Предложения за поправка на Конституцията трябва да се приемат от мнозинство от 2/3 от Общото 
Събрание, и такива поправки ще влизат в сила на 1 Януари след Общото Събрание. 

9.3 
В случай, че възникне спор относно намерението, смисъла или интерпретацията на 
Конституцията, Председателят на Конституционната Комисия ще бъде поканен от Президента да 
даде мнение, като това мнение ще бъде предмет на одобрение на следващото Общо Събрание. 

10. Финанси и администрация 

10.1 
Собствеността и средствата на Конфедерацията ще бъдат поверени на Общото Събрание. 

10.2 
Финансовата година на Конфедерацията ще бъде от първи януари до тридесет и първи декември и 
сметките на Конфедерацията ще бъдат приключени към тази дата. 

10.3 
Годишно, до шестдесет дни от края на финансовата година, счетоводните книги и сметки ще бъдат 
одитирани от одитор назначен от Общото Събрание. 

10.4 
Всички средства ще бъдат плащани по банковите и инвестиционни сметки на Конфедерацията, и  
всички оторизирани разходи ще бъдат покрити от тези сметки. 

10.5 
Всички чекове и тегления от тези сметки трябва да носят подписа на Ковчежника и един друг  
номиниран член на Изпълнителния Съвет. 

10.6 
Изпълнителният Съвет може да наема или назначава персонал необходим за добрата 
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администрация на Конфедерацията, и могат да определят такава заплата, хонорар или 
възстановяване на разходи, каквито преценят за подходящи, предмет на инструкции от Общото 
Събрание. 

10.7 
Всеки асоцииран Регион ще плаща годишна такса на Конфедерацията, състояща се основна такса 
и такса за всеки индивидуален член определена от Общото Събрание, Базовата такса ще се плаща 
до тридесет и първи януари а членската такса до тридесети юни всяка година. 

10.8 
Всеки Регион закъснял с деветдесет дни може да бъде изключен от Конфедерацията от Общото 
Събрание, според Секция 5.9, като Региона ще бъде обявен за вакантен. 

10.9 
Одитираните сметки на Конфедерацията ще бъдат публикувани и разпространени до всички 
Регионални Директорати не по-късно от тридесет дни преди Общото Събрание. 

10.10 
Секретарят ще записва и пази протокол от срещите на Общото Събрание и ще разпространява  
копия от тези протоколи до всички Регионални Директорати до деветдесет дни от даденото 
събрание. За да изпълни това си задължение Секретаря ще има правомощията да изисква 
Регионалния Директорат домакин на Общото Събрание да осигури средства за записване и 
подготовка на протокол и разпространението до всички делегати на Регионалните Директорати по 
времена или непосредствено след края на събранието. 

10.11 
Сметките на Конфедерацията ще са във валутата на страната в която Изпълнителния Съвет може 
да бъде базиран и ще бъдат конвертирани във британски лири по преобладаващия курс в края на 
годината. 

10.12 
За да развиват, промотират и управляват комерсиалните интереси на ИПСЦ изложени по-долу,  
Изпълнителния Съвет е оторизиран да основе компания с ограничена отговорност под името 
International Practical Shooting Confederation Limited (IPSC Ltd) регистрирана на Бахамските  
Острови. 

Всички издадени акции на  IPSC Ltd трябва да са собственост на Конфедерацията и само 
членовете на Изпълнителния Съвет могат да бъдат директори. 

Финансовата година на IPSC Ltd ще бъде от първи януари до тридесет и първи декември, и 
сметките на компанията ще бъдат приключвани до тази дата. 

Годишно, до шестдесет дни от края на финансовата година, счетоводните книги и сметките ще 
бъдат одитирани от одитор посочен от Общото Събрание. 

Одитираните сметки на  IPSC Ltd ще бъдат приложени към одитираните сметки на  
Конфедерацията когато се разпространяват до Регионалните Директорати.

Комерсиалните интереси споменати по-горе са: продажба на стоки, приходи от права,  
споразумения от мачове IV и V ниво, заедно с други дейности без основната и членска такси за  
асоцииране. 
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11. Законодателство 

Общото Събрание ще има правомощията да законодателства по всеки въпрос не разгледан в 
Конституцията и да такива разпоредби, правила и регулации, каквито прецени за необходими и 
желателни. 

12. Освобождаване от отговорност 

С приемане на членство в организация асоциирана с Конфедерацията, и така на членство в 
Конфедерацията, всеки член ще бъде задължен да освободи напълно и абсолютно от отговорност 
Конфедерацията, Изпълнителния Съвет и служителите на Конфедерацията, срещу каквито и да е 
претенции за нараняване или загуба причинена на или от него, негови подчинени, служители или  
слуги  по време на което и да е състезание или друго събитие организирано или одобрено от 
Конфедерацията. 

13. Правила 

Правилата на ИПСЦ споменати в тази Конституция и приети от Общото Събрание ще бъдат 
прилагани от Конфедерацията и нейните асоциирани членове.  Споменатите Правила могат да се  
променят с мнозинство на Общото Събрание, и такива промени ще влизат в сила на първи януари 
непосредствено след събранието. В сила от първи януари 1997, споменатите Правила ще могат да 
бъдат променяни само на Общо Събрание провеждано заедно със Световно Първенство. 
Предложение промени на Общо Събрание извън Световно Първенство ще изискват мнозинство от 
2/3 в полза на обсъждането на промените преди самата дискусия и последващо гласуване да се 
проведат. 

14. Разпускане 

14.1 
Предложение за разпускане на Конфедерацията ще се смята за конституционна поправка и за него 
ще важат провизиите за предизвестие и гласуване необходимо за приемане на всяка поправка на  
Конституцията.

14.2 
В случай че Общото Събрание приеме валидно предложение за разпускане на Конфедерацията,  
Общото Събрание ще реши какво да се прави с активите, след покриване на пасивите на 
Конфедерацията. Ако Общото Събрание не успее, то Изпълнителния Съвет ще назначи 
ликвидатор, който ще бъде натоварен с уреждането на всички задължения и пасиви на 
Конфедерацията и който след това ще разпредели останалите активи на Конфедерацията според 
инструкциите дадени от Общото Събрание. 

14.3 
В случай, че Общото Събрание не успее да реши какво да се прави с оставащите активи на 
Конфедерацията, тогава ликвидатора определен от Общото Събрание, ще направи така, че  такива 
останали активи да бъдат предадени на такава международна организация свързана със стрелбата,  
чийто цели са, според ликвидатора, най-близо до целите на тази Конфедерация. 

15. Закони и юрисдикция 

Конституцията ще бъде интерпретирана и тълкувана според, и водена от законите на Англия и 
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всеки въпрос или спор произлизащ от това, ще бъде предмет на ексклузивната юрисдикция на 
Английските Съдилща.

График 
Парламентарни Процедури за Общо Събрание на ИПСЦ
Съдържание

1. Среши 
2. Ред на делата 
3. Предложения 

1. Предложение за поправка 
2. Предложение за /Motion to Refer 
3. Предложение за /Motion to Table 
4. Предложение за /Motion to Call the Question 
5. Предложение за ограничаване на дебата 
6. Point of Order and Appeal 
7. Въпроси и разследване 
8. Предложение за отлагане 

1. Срещи 

На всички събрания, от председателстващия зависи доброто прилагане на парламентарните 
процедури, за поддържане на добрия ред и разумния стил, продължаване на работата на 
събранието и защита на правата на всички  региони, присъстващи или не. 

Председателстващия служител ще: 

1. Гарантира, че Региони са получили крайния дневен ред тридесет дни преди датата на 
събранието и че точките на всички Региони са включени в дневния ред, както се изисква от 
конституцията. 

2. Свиква събранието в уговореното време и дата. 

3. Следва дневния ред и да разяснява какво се случва и какво се гласува по всяко време. 

4. Да се погрижи дебата да е ограничен по същество до въпроса, и персоналните коментари се 
избягват. 

2. Ред на делата 
Делата ще се провеждат според текущо приетата Конституция на ИПСЦ. 
3. Предложения 
Делата се извършват чрез действия по предложения. Тема се въвежда от главно предложение. 
Когато това предложение е прието и изложено от председателстващия служител, нищо друго не 
може да се предприеме докато то не се реши. Веднъж след като предложението е изложено, то 
предлагащият го не може да го оттегли без съгласието на събранието. Докато основно 
предложение се разглежда, други парламентарни предложения, които влияят на основното 
предложение или общото провеждане на събранието могат да се правят.

Парламентарните предложение са както следва: 

1. Предложение за Поправка 

Дискутира се от всички членове. 

Изисква мнозинство. 
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Използва се когато намерението е да се променят, допълнят или пропуснат думи от главното 
предложения. 

2. Предложение за Разяснение/Motion to Refer 

Дискутира се от членове. 

Изисква мнозинство.

Ако дадено предложение стане прекалено сложно чрез поправки или има нужда от повече 
информация, предложението може да се насочи към комисия за разяснение или пренаписване.  
Комисията може да докладва обратно или да действа според инструкциите. 

3.Предложение за Замразяване/Motion to Table 

Не се дискутира от членове. 
Изисква мнозинство.

Това предложение отлага разглеждането на поставено предложение по такъв начин, че 
предложението да може да бъде дискутирано отново само и когато с мнозинство от гласовете се 
реши да се размрази. 

4. Предложение за Приключване на Въпроса/Motion to Call the Question 

Не се дискутира от членове. 
Изисква мнозинство от две трети.

Това предложение се използва за да се прекрати дебат, който е станал прекалено дълъг или 
повтарящ се. Когато това предложение се изложи, председателстващия незабавно предлага за 
гласуване прекратяването на дебата. Ако това предложение получи две/трети от гласовете, 
чакащото предложение се гласува без повече дискусии. 

5. Предложение за Ограничаване на Дебата/Motion to Limit Debate 

Не се дискутира от членове. 
Изисква мнозинство от две трети.

Президентът, след разумно време на дебат, може да поиска   ограничаване на дебата. Ако се 
приеме, Президентът ще определи двама квестори които да засекат времето. Ако, след като 
времето определено в предложението изтече, споразумение не е било достигнато, ще се смята, че 
Предложение за Приключване на Въпроса е било успешно прието. Прожежда се незабавно 
гласуване  по дебатирания въпрос. 

6. Искане за Ред и Обжалване/Point of Order and Appeal 

Член който мисли, че правилата не се спазват, може да привлече вниманието към проблема, като 
поиска въвеждане на ред. Председателстващия незабавно отсъжда по искането за ред. Ако някой 
член не приема отсъждането, то той може да обжалва пред Общото Събрание за за крайно 
решение. Обжалването се обсъжда и председателстващия може да участва в дебата, без да напуска 
мястото си. Мнозинство от гласове против, са нужни за да се отмени отсъждането, равенство го 
поддържа. 

7. Въпроси и Разяснения/Questions and Inquiries 

Когато е необходимо, съвет може да бъде поискан относно правилните процедури(парламентарно 
питане), факти може да бъдат поискани, или промяна може да бъде търсена за комфорт или 
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удобство. Председателстващия незабавно отговаря на въпроса или го насочва към подходящата 
личност. 

8. Предложение за Отлагане 

Не се разисква. 
Изисква мнозинство. 

Ако времето определено за прекратяване на сесията е дошло и няма други дела, 
председателстващия може да декларира събранието за отложено без да чака за формално 
предложение. Член може да предложи отлагане по всяко време, освен когато някой има думата или 
гласуване е в процес. Ако предложението се приеме, събранието е незабавно отложено. 
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