PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Modelarskiej i spotkania z przedstawicielami klubów modelarskich
(Leszno, 18-20 listopada 2016 r.)

W posiedzeniu udział wzięli: Jerzy Boniecki (przewodniczący KM), Bogdan Wierzba (sekretarz), Marek
Dominiak (delegat CIAM FAI), Ewa Dudziak-Przybytek, Henryk Krupa, Wojciech Lesiuk, Norbert Suwała.
Piątek (18.11.2016)
POSIEDZENIE KOMISJI MODELARSKIEJ
1. Dyskusja na temat działania strony internetowej Komisji Modelarskiej. Członkowie KM uznali, że strona
internetowa jest tak ważnym kanałem informacji, że nie powinna funkcjonować, jak to miało miejsce w
kilku ostatnich miesiącach. Częste przypadki nieotwierających się plików i przełączanie na stronę
główną, pokazują, że sytuacja wymaga zmian. Jednocześnie zaapelowano do Sekretarza KM, aby
informacje publikowane były – w miarę możliwości, bez zbędnej zwłoki. Sekretarz KM zaznaczył, że mija
trzeci rok prowadzenia strony na zasadzie całkowitego wolontariatu. Zadeklarował, że w dalszym ciągu
może przygotowywać materiały KM i publikować na stronie wraz z zapowiedziami i wynikami. Biorąc
pod uwagę dużą czasochłonność tej pracy i potrzebę dyspozycyjności w administrowaniu stroną, zwrócił
się z apelem o rozważenie możliwości wynagradzania – na podstawie umowy zlecenia. W wyniku
dyskusji członkowie KM opowiedzieli się za:
 wykupieniem usługi hostingowej i przeniesienie strony na własny serwer Komisji Modelarskiej,
 udostępnieniem (na potrzeby ewentualnego zastępstwa) loginu i hasła do serwera FTP strony KM,
upoważnionej osobie z Komisji Modelarskiej.
 wynagradzaniem administratora prowadzącego stronę komisjamodelarskaap.pl
W przedmiotowej sprawie KM podejmie uchwałę w głosowaniu elektronicznym.
2. Norbert Suwała przedstawił 3 wnioski formalne w imieniu środowiska kategorii F1, z prośbą o
rozpatrzenie przez Komisję, do stosowania od 1 stycznia 2017 r.:
 nowe zasady punktacji zawodów Pucharu Polski F1A, F1B, F1C, F1P, F1E.
 wniosek Dariusza Dradry w sprawie zmian w regulaminie rozgrywania zawodów w klasie modeli F1A,
z możliwością stosowania także w F1B i F1C (w odniesieniu do czasu pomiaru lotu + sposób opadania
(lotu na „deterze”)),
 wniosek Jerzego Włodarczyka w sprawie zmiany regulaminu rozgrywania zawodów modeli
szybowców halowych F1N.
Komisja Modelarska wstępnie zaakceptowała pierwszy wniosek i zaleciła poddać go pod głosowanie
elektroniczne po przedstawieniu ostatecznej wersji. Wniosek Dariusza Dradry Komisja postanowiła
odrzucić – uzasadniając, że nie jest zainteresowana dokonywaniem zmian w przepisach Kodeksu
sportowego FAI – w konkurencjach mistrzowskich. Odnośnie wniosku Jerzego Włodarczyka
zdecydowano, by wysłuchać dyskusji na ten temat i zdecydować o jego zatwierdzeniu, bądź odrzuceniu
– w drodze głosowania elektronicznego.
3. Komisja Modelarska zapoznała się z wnioskiem w sprawie zmian w regulaminie zawodów modeli
latających na uwięzi dla młodzieży - w klasach: F2A/M, F2A Rodeo, F2B/M – do stosowania od dnia 1
stycznia 2017. Po informacji wnioskodawcy, którym w imieniu środowiska F2 był Wojciech Lesiuk,

Komisja opowiedziała się za przyjęciem znowelizowanego regulaminu, ale po przedstawieniu ostatecznej
wersji przez Kol. Wojciecha Lesiuka.
4. Norbert Suwała zapytał Delegata co z naszym wnioskiem do CIAM FAI w sprawie podniesienia wieku
Juniorów do 21 lat? Delegat wyjaśnił, że w roku ubiegłym wniosek nie spotkał się z uznaniem większości,
ale nie rezygnujemy i został on wysłany w tym roku. Liczba zwolenników wieku 21 lat rośnie. Trzeba
poczekać na wyniki głosowań z grudniowego posiedzenia CIAM.
5. W dalszej części Kol. Wojciech Lesiuk przedstawił 3 wnioski z prośbą o rozpatrzenie przez KM i po
ewentualnym zatwierdzeniu, przesłanie do CIAM FAI, tzn.:
 wniosek 1 - aby ekipa do punktacji zespołowej składała się z 3 Seniorów i 1 Juniora,
 wniosek 2 - aby zawody międzynarodowe nie zaczynały się w poniedziałki lecz później – po to by
mogły się kończyć w sobotę lub niedzielę. Podkreślił, że może to skutkować wzrostem
zainteresowania zawodami, ze strony lokalnej społeczności.
 wniosek 3 - ponieść wiek Juniorów startujących w konkurencjach F2 – do 21 lat.
W przedmiotowej sprawie KM podejmie uchwałę w drodze głosowania elektronicznego
Piątek (18.11.2016)
SPOTKANIE KOMISJI MODELARSKIEJ Z ASYSTENTAMI TRENERA KADRY NARODOWEJ
W dalszej części obrad Komisja Modelarska spotkała się z trenerami odpowiedzialnymi za sprawy
poszczególnych kategorii lub konkurencji modelarstwa, którzy pełnią funkcję Asystentów Trenera KN.
Jerzy Boniecki podkreślił na wstępie, że wszelkie problemy danej kategorii lub konkurencji modelarstwa,
powinny być rozwiązywane przez Asystentów TKN. Innymi słowy, to Asystenci proponują sposób
załatwienia danej sprawy, a Komisja Modelarska go akceptuje, bądź też nie.
Marek Łysakowski poruszył sprawę braku jednoznacznych reguł kwalifikowania zawodników do KN i zasad
rankingowych na potrzeby wyłaniania reprezentacji oraz zasad rozgrywania i punktacji zawodów Pucharu
Polski w konkurencji mistrzowskiej F1E. Podkreślił, że organizatorzy zawodów F1E czytający przepisy na
stronie internetowej KM, czy też na Polskim Forum Modelarskim, różnie je interpretują, w związku z tym
wystąpił z wnioskiem „uporządkowania” tych przepisów. Głównym problemem, zdaniem wnioskodawcy,
jest brak jednoznacznych reguł dotyczących sposobu klasyfikowania Juniorów. Dodał, że środowisko F1E
oczekuje stanowiska KM w tej sprawie.
Jerzy Boniecki udzielił stosownych wyjaśnień i podkreślił, że jest to przykład niewłaściwej interpretacji
obowiązujących przepisów przez organizatorów imprez.
Bogdan Wierzba nadmienił, że w odpowiedzi na wniosek Marka Łysakowskiego, wysłanej drogą mailową,
opracował zestawienie porównawcze, z którego wynika, że oprócz „zasad rozgrywania i punktacji zawodów
Pucharu Polski” wszystkie inne propozycje są tożsame z aktualnie obowiązującymi przepisami (zestawienie
w załączeniu).
Norbert Suwała zabrał głos i na wstępie podziękował wszystkim Asystentom TKN za zaangażowanie i pracę
w okresie całego sezonu. W sprawie wniosku Marka Łysakowskiego zaproponował, aby modelarze F1E
rozegrali wszystkie zawody w sezonie 2017 – zgodnie z przepisami obowiązujących regulaminów i dopiero
wtedy Komisja Modelarska dokona oceny sytuacji i zdecyduje czy i w jakim zakresie zmienić aktualne
przepisy. W przedmiotowej sprawie KM podejmie uchwałę w drodze głosowania elektronicznego
Bogdan Wierzba, w przeciwieństwie do Norberta Suwały, zaskoczył uczestników twierdząc, że nie chce
oceniać pracy Asystentów TKN. Wyraził żal z powodu niewystarczającej aktywności w zakresie
monitorowania stanu przepisów publikowanych na stronie internetowej KM. Podkreślił, że nikt inny, jak
tylko Asystenci mają najlepszą wiedzę w tym zakresie i to Asystenci powinni śledzić wszelkie zmiany i w
porę sygnalizować gdzie i co zmienić i/lub uzupełnić na stronie. Wszystko po to, by publikowane informacje
(zwłaszcza przepisy) były aktualne i jedne nie kolidowały z drugimi. Sekretarz KM zgodził się z uwagami
Marka Łysakowskiego, że na stronie internetowej można zapewne spotkać przykłady informacji
nieaktualnych (a może nawet sprzecznych). Przy tak drastycznym ograniczeniu etatów (do dwóch) w Dziale
Sportu AP, większość spraw dotyczących modelarstwa musimy załatwiać sami, ale to nie może spoczywać
na barkach kilku osób z Komisji. Oczekujemy na większe zaangażowanie Asystentów TKN. Praca Asystenta
nie powinna sprowadzać się do ochoczej deklaracji … „chcę być asystentem” i do opracowania jednego
komunikatu w roku, w sprawie składu kadry / reprezentacji narodowej.

Jerzy Boniecki poruszył ważny temat rozliczeń zadań, na które przyznano dofinansowanie ze środków MSiT.
Wskazał na przypadki wielce nieodpowiedzialnych organizatorów w tym zakresie i organizatorów
opracowujących rozliczenia w terminie i po „mistrzowsku”. Nadmienił, że w Biurze AP odbyło się spotkanie
poświęcone procedurom obowiązującym w MSiT w zakresie rozliczania zadań dofinansowanych ze środków
publicznych. Stosowanie procedur jest warunkiem koniecznym, jeśli chcemy liczyć na pomoc resortu w tym
zakresie.
Norbert Suwała złożył formalny wniosek, aby brak kompletnego rozliczenia w terminie określonym w
umowie „AP / Organizator” był równoznaczny z nieprzyznaniem takiemu organizatorowi dofinansowania na
rok następny. Podobnie w przypadku kierownika ekipy. Za brak rozliczenia wyjazdu zagranicznego w
określonym terminie, będzie on pozbawiony możliwości pełnienia tej funkcji przez minimum 1 rok. W
przedmiotowej sprawie KM podejmie uchwałę w głosowaniu elektronicznym.
Sobota, Niedziela (19-20.11.2016)
KURS DOSKONALĄCY DLA PRZEDSTAWICIELI KLUBÓW MODELARSKICH
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Wojciech Lesiuk, upoważniony przez przewodniczącego KM, otworzył i poprowadził dyskusję na
tematy budzące najwięcej wątpliwości. Pierwszym tematem był wniosek Jerzego Włodarczyka w
sprawie zmian w regulaminie rozgrywania zawodów w konkurencji modeli F1N. Głos zabrał autor
wniosku przekonując do zakazu stosowania modeli z tzw. klapką skrzydłową, argumentując, że młodzi
(poczatkujący) zawodnicy takich modeli nie będą w stanie zbudować i wyregulować. Stanisław Skibicki
był zdania przeciwnego, argumentując, że to nie jest prawdą, że w jego pracowni młodzież sobie radzi i
nie widzi on żadne go uzasadnienia dla hamowania postępu i rozwoju – a klasa F1N głównie temu
powinna służyć. Głos w dyskusji zabrał Bogdan Wierzba – sekretarz KM, który podkreślił, że przepisy
regulaminu zawodów w klasie mistrzowskiej F1N są własnością intelektualną FAI, tzn. społeczności
międzynarodowej i nie mamy żadnych podstaw, by z pominięciem procedur obowiązujących w FAI
„majstrować” w tym zakresie. Dodał, że jeśli większość uzna, że jednak warto zmienić regulamin
zawodów F1N, to jego zdaniem powinna to być konkurencja narodowa, np. F1N-Klub. Komisja
Modelarska po wysłuchaniu dyskusji ustaliła, że nic nie zmieniamy w tym regulaminie do ostatnich
zawodów w sezonie 2016/2017, a decyzję o ewentualnych zmianach przepisów podejmiemy przed
kolejnym sezonem 2017/2018 – w terminie do 30 czerwca 2017 roku. W przedmiotowej sprawie KM
podejmie uchwałę w głosowaniu elektronicznym.
Jerzy Boniecki dokładnie omówił zagadnienie składania oficjalnych protestów, podkreślając że jest to
ważne narzędzie na imprezach mistrzowskich zwłaszcza. Podał kilka interesujących przykładów i
poinformował, że protest będzie przyjęty, pod warunkiem, że złoży się go na odpowiednim formularzu
– wzór dostępny jest na stronie internetowej CIAM-FAI. Uzgodniono przy tej okazji, że w warunkach
polskich wadium wynosić będzie 100 zł z uwagą, że w przypadku nie uznania protestu organizator
przekazuje kwotę wadium na konto Komisji Modelarskiej. W przedmiotowej sprawie KM podejmie
uchwałę w głosowaniu elektronicznym.
Ewa Dudziak-Przybytek poinformowała w imieniu organizatora, że w dniach 19-27 sierpnia 2017 r.
Aeroklub Nowy Targ organizuje Mistrzostwa Europy FAI Modeli Kosmicznych. W związku z tym
Organizator prosi chętne osoby do pracy w komisjach sędziowskich (chronometrażu). Zgłoszenia (z
własnym statywem, lornetką i stoperem) można przysyłać – w terminie do 1 lutego 2017 r. Na stronie
internetowej KM pojawi się stosowny komunikat.
Norbert Suwała podkreślił w temacie sędziów, że w związku z przypadkami nagannego zachowania
niektórych sędziów na zawodach (także międzynarodowych), należy wrócić do dobrego zwyczaju, aby
osoba zainteresowana pełnieniem funkcji chronometrażysty, sędziego lub innego funkcjonariusza - na
każdych zawodach międzynarodowych, posiadała zgodę lub nominację Aeroklubu Polskiego. W
przedmiotowej sprawie KM podejmie uchwałę w głosowaniu elektronicznym.
Norbert Suwała zaproponował aby zawodnik, który ukończył zmagania w PŚ na miejscu medalowym
miał zagwarantowane miejsce w Kadrze Narodowej. W wyniku dyskusji zdecydowano, że osoba
zajmująca miejsce medalowe (1-3) w klasyfikacji końcowej zawodów PŚ z automatu wchodzi do KN na
kolejny rok. Powołanie do reprezentacji zawsze było w gestii Trenera KN, który w uzasadnionych
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przypadkach zawsze może kogoś dokooptować do KN - nawet spoza rankingu. W przedmiotowej
sprawie KM podejmie uchwałę w głosowaniu elektronicznym.
Marek Dominiak - Delegat AP do FAI CIAM zaprezentował przepisy Kodeksu Sportowego FAI – tom
ABR, które osobiście opracował w wersji polskiej. Zwrócił uwagę, że jako organizatorzy wielu imprez,
zwłaszcza w konkurencjach mistrzowskich, powinniśmy korzystać nie tylko z przepisów technicznych,
ale również z przepisów ogólnych z tomu ABR. Ten tom zawiera wiele bardzo cennych wskazówek, jak
powinna wyglądać dobra organizacja zawodów i jak rozwiązywać mogące się pojawić różne problemy.
Dodał, że jest nowa koncepcja CIAM, która przewiduje, że znaczna część ABR-u z czasem będzie
przenoszona do przepisów technicznych, poszczególnych kategorii modelarstwa. Jest też w przepisach
ABR mowa o ważnych sprawach bezpieczeństwa. Delegat zachęcał też do głębszego korzystania ze
strony FAI-CIAM, pokazał praktycznie jak znajdować różne informacje i w jakich cyklach są one
publikowane. Delegat uczulił słuchaczy na sprawy odpowiedzialności i terminowości. Zaapelował o
odrobinę zwykłego szacunku i odpisywanie na apele i prośby. Podkreślił też, że bardzo dużym
problemem, w naszej działalności, jest dotrzymywanie terminów. Jeśli chcemy być skuteczni i
doceniani (a na arenie międzynarodowej – w szczególności), to musimy być „terminowi”.
Marek Dominiak zadeklarował się, że „wyprowadzi” (rozstrzygnie) sprawę częstotliwości radiowych,
które publikowane są na stronie CIAM FAI.
Jerzy Boniecki omówił sprawy funkcji kierownika ekipy na imprezy międzynarodowe. Podkreślił, że jeśli
chcemy (a na razie nie mamy innych możliwości) dalej uczestniczyć w mistrzostwach świata lub Europy
– przy wsparciu w postaci dofinansowania wyjazdów ze środków publicznych, to musimy być bardzo
rzetelni i bardzo terminowi w przygotowywaniach wyjazdów oraz ich rozliczaniu. Tu wielka i
odpowiedzialna rola kierowników reprezentacji. Padła sugestia, że powinno się proponować do tej
odpowiedzialnej funkcji – kandydatury dobrze przemyślane, a jeśli jest możliwe osoby które się
sprawdziły i są chętne.
Janusz Zdulski – zaproszony broker ubezpieczeniowy, zapoznał uczestników z zagadnieniami
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością sportową w modelarstwie (treningi,
zawody) i / lub działalnością zawodową (w charakterze instruktora lub trenera). W imieniu wybranej
Firmy Ubezpieczeniowej przedstawił kilka rodzajów ubezpieczenia OC. Komisja wyraziła zgodę, aby te
informacje zamieścić na stronie internetowej KM – do ewentualnego wykorzystania przez środowisko
modelarskie.
Bogdan Wierzba zaprezentował projekt Kalendarza imprez na rok 2017. Każdy organizator na bieżąco
mógł sprawdzić poprawność danych o swoich imprezach lub dokonać uzupełnień. Ustalono, że projekt
kalendarza należy pilnie zamieścić na stronie internetowej KM. W dyskusji na temat „budowania”
kalendarza, Sekretarz KM nadmienił, że czas zmienić nawyki i sięgnąć po nowe technologie w tym
zakresie. Jego zdaniem kalendarz powinny bezpośrednio „tworzyć” licencjonowane kluby, za pomocą
nowoczesnego narzędzia, a przedstawiciel KM tylko monitorowałby cały proces.
Paweł Frąckiewicz zwrócił się z wnioskiem dokonania drobnej zmiany w regulaminie kategorii A6 , w
podpunkcie „Charakterystyka”, tzn. aby zmienić zdanie " niedozwolone jest używanie folii." na
„używanie folii jest dozwolone". Powyższa zmiana spowodowana jest umożliwieniem młodym
modelarzom wykonania modelu na 1,2 g . Zakup lekkiego papieru kondensatorowego jest w tej chwili
praktycznie niemożliwe.

Na tym zamknięto posiedzenie KM i spotkanie przedstawicieli klubów modelarskich Aeroklubu Polskiego.
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