Uchwała nr KM 07/12/2016
w sprawie: strony internetowej komisjamodelarskaap.pl
W związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu modelarskiej strony internetowej i w wyniku dyskusji
członków KM na temat funkcjonalności strony, Komisja przyjęła i zatwierdziła następujący
„program” naprawczy:
 wykupienie usługi hostingowej i przeniesienie strony na własny serwer Komisji Modelarskiej,
 wynagradzanie administratora prowadzącego stronę komisjamodelarskaap.pl.
 udostępnienie (na potrzeby ewentualnego zastępstwa) loginu i hasła do serwera FTP strony KM,
upoważnionej osobie z Komisji Modelarskiej.

Uchwałę podjęto w drodze głosowania elektronicznego
e-głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)

Uchwała nr KM 08/12/2016
w sprawie: nowych zasad punktacji zawodów Pucharu Polski F1A, F1B, F1C, F1P, F1E.
Na wniosek Norberta Suwały, Komisja zapoznała się z nowym projektem
Zasad punktacji zawodów Pucharu Polski w kon.: F1A, F1B, F1C, F1P, F1E – do stosowania
od 01.01.2017 r.
i postanowiła go zatwierdzić w drodze głosowania elektronicznego.
Nowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
e-głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)

Uchwała nr KM 09/12/2016
w sprawie: wniosku Dariusza Dradry dot. zmian w regulaminie zawodów w kon. F1A.
Komisja zapoznała się z wnioskiem 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”)).
Komisja postanowiła wniosek odrzucić – uzasadniając, że nie jest zainteresowana dokonywaniem
zmian w przepisach Kodeksu sportowego FAI – w konkurencjach mistrzowskich. Takie zmiany
komplikują regulamin i nie rozwiązują żadnego problemu, a co najważniejsze nie są zgodne z
Kodeksem Sportowym FAI.
Wniosek głosowano elektronicznie.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały
e-głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)
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Uchwała nr KM 10/12/2016
w sprawie: wniosku dot. zmian w regulaminie zawodów w kon. F1N.
Odnośnie wniosku Jerzego Włodarczyka postanowiono, by wysłuchać dyskusji na ten temat i
zdecydować o jego zatwierdzeniu, bądź odrzuceniu. Po wysłuchaniu dyskusji Komisja 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.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały
Wniosek głosowano elektronicznie.
e-głosowanie: za – 6, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)

Uchwała nr KM 11/12/2016
w sprawie: zmian w regulaminie zawodów modeli latających na uwięzi dla młodzieży.
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.
Tekst regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały
Wniosek głosowano elektronicznie.
e-głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)

Uchwała nr KM 12/12/2016
w sprawie: dwóch wniosków do CIAM FAI
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.
Jednocześnie zobowiązuje się Delegata do przygotowania trzech oddzielnych wniosków o zmianę
odpowiednich przepisów CIAM FAI – w części ogólnej ABR oraz w części dotyczącej kategorii F2
Control Line.
Wniosek głosowano elektronicznie.
e-głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)
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Uchwała nr KM 13/12/2016
w sprawie: wniosku Marka Łysakowskiego – Asystenta TKN ds. F1E, w sprawie zmian
REGULAMINU POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ AEROKLUBU POLSKIEGO oraz
REGULAMINU OTWARTYCH PUCHARÓW POLSKI (z udziałem juniorów i seniorów), pod
kątem klasyfikowania zawodników startujących w konkurencji mistrzowskiej F1E.
Po zapoznaniu się z wnioskiem i wysłuchaniu dyskusji z przedstawicielami klubów, Komisja
zaproponowała, 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.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały
Wniosek głosowano elektronicznie.
e-głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)

Uchwała nr KM 14/12/2016
w sprawie: kar za niedbalstwo i niedotrzymywanie terminów przy rozliczaniu dotacji
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. W przypadku Kierownika ekipy, który nie przedstawi rozliczenia z
wyjazdu zagranicznego w terminie wymaganym przez Aeroklub Polski, będzie obowiązywała
podobna zasada. Taki kierownik nie będzie mógł pełnić funkcji kierownika przez minimum jeden
rok.
Wniosek głosowano elektronicznie.
e-głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)

Uchwała nr KM 15/12/2016
w sprawie: zasad składania protestów i wysokości wadium na zawodach Aeroklubu Polskiego
Komisja Modelarska zatwierdziła podstawowe zasady dotyczące składania protestów:
1. Protest będzie przyjęty, pod warunkiem, że będzie napisany na odpowiednim formularzu –
zgodnym z wzorem dostępnym są na stronie CIAM-FAI.
2. Uzgodniono, 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.
Formularz stanowi załącznik do niniejszej uchwały
Wniosek głosowano elektronicznie.
e-głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)
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Uchwała nr KM 16/12/2016
w sprawie: zgody / nominacji Aeroklubu Polskiego na sędziowanie zawodów międzynarodowych
W związku z przypadkami nagannego zachowania niektórych sędziów na zawodach
międzynarodowych, Komisja Modelarska, działając na podstawie Kodeksu Sportowego FAI (ABR,
pkt. B4.4.b), postanowiła wprowadzić zasadę, zgodnie z którą osoba zainteresowana pełnieniem
funkcji chronometrażysty, sędziego lub innego funkcjonariusza - na wszystkich zawodach
międzynarodowych, musi posiadać zgodę lub nominację Aeroklubu Polskiego.
Wniosek głosowano elektronicznie.
e-głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)

Uchwała nr KM 17/12/2016
w sprawie: premii dla medalistów klasyfikacji końcowej PŚ
Komisja Modelarska, działając na podstawie Regulaminu powoływania kadry narodowej - pkt. 2.5,
zatwierdziła do stosowania wniosek Norberta Suwały, aby zawodnik, który ukończył zmagania w
zawodach Pucharu Świata i w klasyfikacji końcowej zdobył miejsce medalowe (1-3), miał
zagwarantowane miejsce w Kadrze Narodowej w następnym roku.
Wniosek głosowano elektronicznie.
e-głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)

Uchwała nr KM 18/12/2016
w sprawie: dopuszczenia do stosowania folii w modelach halowych klasy narodowej A6
Komisja Modelarska zatwierdziła do stosowania wniosek Pawła Frąckiewicza o dokonanie zmiany
w regulaminie kategorii A6. W podpunkcie „Charakterystyka”, zmienia się 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 niemożliwy.
Wniosek głosowano elektronicznie.
e-głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(w głosowaniu wzięło udział 7 os.)
Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.
Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r.

Sekretarz KM AP

Przewodniczący KM AP

Bogdan Wierzba

Jerzy Boniecki
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