PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Modelarskiej i spotkania z przedstawicielami klubów modelarskich
(Włocławek, 3-5 listopada 2017 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 (3.11.2017)

1. Posiedzenie Komisji Modelarskiej z udziałem przedstawiciela Działu Sportu z Biura
Aeroklubu Polskiego – Kol. Jarosława Darskiego.
1.1.

Przewodniczący KM rozpoczął obrady od informacji, ze dotychczas zorganizowane kursy
instruktorskie przynoszą konkretne efekty w postaci nowych modelarni, powstających z inicjatywy
wyszkolonych instruktorów. Zaproponował, by w I kwartale 2018 roku zaplanować kolejny kurs
instruktorski. Henryk Krupa zasugerował wprowadzenie limitu miejsc. Komisja jednogłośnie
zaakceptowała propozycję i zaleciła opublikowanie na stronie internetowej informacji o naborze
kandydatów na kurs instruktorski klasy III.

1.2.

Jerzy Boniecki poruszył problem wyników (brak terminowości i dowolne formaty przysyłanych
plików). Marek Dominiak wyraził opinię, że z formalnego punktu widzenia, wyniki oficjalne powinny
zawierać podpisy sędziów lub sędziego głównego, a co za tym idzie, powinny być w formacie JPG lub
PDF. Przewodniczący poinformował, że z uwagi na opracowywanie różnych dokumentów
sprawozdawczych, przysyłane wyniki powinny być plikami edytowalnymi.
W wyniku dyskusji ustalono, że wyniki należy przysyłać w formacie doc lub xls i muszą one zawierać
także nazwiska sędziów. Dodatkowo można dołączyć te same wyniki w formacie pdf lub jpg.

1.3.

Norbert Suwała zabrał głos w sprawie niedopuszczalnych praktyk, spotykanych na niektórych
zawodach. Zaproponował, aby zasady punktacji na wszystkich zawodach zaliczanych do Pucharu
Polski (w konkurencjach F1A,B,C,P,E) dostosować do reguł wprowadzonych przez CIAM FAI do
zawodów Pucharu Świata. Zadeklarował się, że opracuje zbiór takich zasad .

1.4.

W toku dalszej dyskusji poruszona została kwestia ilości imprez pucharowych organizowanych
w danym sezonie. Ustalono, że nie zmieniamy dotychczasowych zasad regulujących tę sprawę i nie
ograniczamy ilości imprez w danej konkurencji w sezonie.

2. Spotkanie Komisji Modelarskiej z Trenerami – Asystentami Trenera Kadry
Narodowej ds. poszczególnych kategorii lub konkurencji.
Omawiano temat dotacji ze środków MSiT oraz trybu ich rozliczania. Przewodniczący poinformował, iż
dotacje przyznawane są na okoliczność imprez dotowanych (czyli mistrzostw Świata, Europy lub Polski),
ale podkreślił z całą mocą, iż generalną zasadą jest, że otrzymane środki nie są na organizację imprezy,
lecz głównie na pokrycie kosztów udziału w danej imprezie członków Kadry Narodowej i osób
współpracujących zgłoszonych wcześniej do Biura ZAP.

Sobota (4.11.2017)

3. Kurs doskonalący dla przedstawicieli Klubów Sportowych
3.1.

Prezes Pilskiego Klubu Modelarzy Lotniczych – Ryszard Lewandowski, zreferował własny wniosek
w sprawie wprowadzenia do zawodów Pucharu Polski i Mistrzostw Polski dodatkowej konkurencji
F1A Standard. Zaproponował, by zawody w tej klasie rozgrywać wspólnie z klasą F1A i na zakończenie
sporządzać osobną klasyfikację (analogicznie, jak sporządza się klasyfikacje juniorów startujących na
wielu innych zawodach – razem z seniorami). Zasady regulaminowe - takie same, jak w kodeksie FAI
z następującymi ograniczeniami: wyłącznik (determalizator) jednoczynnościowy i hak stały
lub ruchomy (nie dynamiczny). Materiały do budowy modelu - dowolne. Kolega Ryszard
Lewandowski podkreślił, że nie każdego (a może nawet niewielu) stać na inwestowanie w drogie
systemy sterowania. Jeżeli chcemy utrzymać a właściwie rozwinąć tę klasę, musimy stworzyć
możliwości startów licznej grupie ,,niezamożnych” modelarzy, a jest ich wielu. Dodał, że podczas
ostatnich Mistrzostw Polski sklasyfikowanych zostało 37 zawodników (juniorów i seniorów),
latających takimi modelami, co dowodzi, że nasz tok rozumowania jest słuszny. Marek Dominiak
zaznaczył, że warunkiem koniecznym powinno być posiadanie ważnej na dany rok licencji FAI.
Uczestnicy spotkania przyjęli propozycję Pilskiego KML z zadowoleniem.

3.2.

W dalszej części spotkania wrócił temat wyników. Ze strony uczestników padły głosy, że brak
wyników na stronie KM nie powinien mieć miejsca i należy to usprawnić. Bogdan Wierzba,
prowadzący stronę wyjaśnił, że w miarę możliwości czasowych stara się zamieszczać nadsyłane
materiały. Podkreślił, że jeśli przedstawicielom niektórych środowisk nie zależy na publikowaniu
wyników, to ich zwyczajnie nie ma i nie będzie. W efekcie dyskusji padła propozycja, by osobami
odpowiedzialnymi za terminowe przysyłanie wyników uczynić Trenerów – Asystentów TKN.
Uzgodniono, że Komisja Modelarska podejmie uchwałę w tej sprawie.

3.3.

Sekretarz KM – Bogdan Wierzba, w dalszej części swojego wystąpienia poruszył kilka ważnych spraw,
wymagających, jego zdaniem, pilnego rozwiązania. Nawiązał do nie uregulowanej – od roku, kwestii
wynagrodzenia za prowadzenie strony internetowej (w tym także prace redakcyjne). Podkreślił, że
funkcja Sekretarza Komisji (bez względu na ilość spraw) jest dla niego wielkim zaszczytem, a zupełnie
inną kwestią jest prowadzenie strony, co wykonuje od stycznia 2014 roku i na zasadach pełnego
wolontariatu. Przywołał w tym miejscu odpowiedź ówczesnego Sekretarza Generalnego - na
zapytanie o możliwość wynagradzania za taką pracę:
Szanowny Bogdanie,
Strona internetowa Komisji Modelarskiej zasługuje na bardzo pozytywną ocenę. Wiele komisji specjalnościowych mogłoby
brać przykład z tej właśnie strony. Dlatego gratuluję tak skutecznych działań. Z mojej strony nie ma żadnych
przeciwwskazań, by Komisja Modelarska, w ramach własnego budżetu, opłacała administrowanie strony. Komisji też
pozostawiam wybór formy rozliczenia (miesięczne, roczne, kwartalne). Biuro AP służy pomocą w przygotowaniu wzorów
umowy. Serdecznie pozdrawiam, Maciej Stroiński.

Z powodu, że uchwała KM w tej sprawie została podjęta rok temu i zdaniem większości Komisji nie
może być realizowana (z braku odpowiednich środków na koncie KM), Sekretarz KM uznaje
stanowisko Dyrektora Zarządzającego AP, w odniesieniu do środowiska modelarskiego, jako bardzo
niesprawiedliwe i krzywdzące. Nie jesteśmy jakimś prywatnym „kołem lotniczym”, tylko statutowym
organem doradczym, wykonującym bardzo dużo pracy społecznej na rzecz Biura AP, a strona KM jest
obszernym, integralnym elementem witryny Aeroklubu Polskiego! To nasze jedyne, oficjalne i bardzo
sprawne źródło informacji. Aktualnie nawet trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie
Aeroklubu Polskiego bez Komisji Modelarskiej. Co roku AP obliguje skromnych modelarzy do płacenia
za licencje sportowe i klubowe – przeznaczając te pieniądze na cele ogólne. Modelarze płacą składki
członkowskie na równi z pozostałymi sekcjami podczas, gdy te pozostałe korzystają “całą piersią” z
majątku trwałego i “latającego” naszego Stowarzyszenia, a my – skromni modelarze z roku na rok
mamy większe problemy z dostępem do lotnisk! Dowodem niech będą prywatne lotniska
modelarskie, powstające w Polsce.
Nie godząc się z powyższą propozycją Dyrektora Zarządzającego Biura AP (… finansujcie się sami),
Sekretarz KM oświadczył, że stronę poprowadzi tylko do końca kadencji.

Drugim ważnym zagadnieniem poruszonym przez Sekretarza KM było współzawodnictwo klubów
modelarskich, na szczeblu ogólnopolskim – w zakresie sportu i popularyzacji sportu lotniczego przez
modelarstwo. Bogdan Wierzba powiedział, że jeżeli dzisiaj nie będziemy dbać o działalność
szkoleniową w modelarskich klubach sportowych, to w niedalekiej przyszłości obecni mistrzowie się
skończą i skończą się też sukcesy medalowe. Sekretarz zaapelował o aktualizację Regulaminu
całorocznego współzawodnictwa sportowego klubów modelarskich oraz Regulaminu całorocznego
współzawodnictwa klubów w popularyzacji sportu lotniczego, w sposób, aby oba dotychczasowe
regulaminy zastąpić jednym. Zaproponował wprowadzenie nagród finansowych dla 5 zwycięskich
klubów – z konta ogólnego Aeroklubu Polskiego, co będzie bardzo motywujące i aktywizujące dla
słabszych klubów. Sekretarz KM dodał, że zwycięzcy powinni być wyłaniani na podstawie „Rankingu
Klubów Modelarskich” tworzonego na podstawie nowego „Regulaminu współzawodnictwa klubów”.
Sekretarz zadeklarował się, że przygotuje wystąpienie w tej sprawie do Zarządu AP.
Trzecim tematem wniesionym do dyskusji przez Sekretarza KM była nowelizacja/weryfikacja
„Systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży”, który został opracowany w roku 1999
przez ówczesny Wydział Modelarstwa AP. Żyjemy w innych czasach, w świecie nowych technologii,
a w działalności modelarskiej podpieramy się opracowaniem, którego fragmenty nie pasują do
dzisiejszej rzeczywistości. Sekretarz zaproponował, żeby nasi Eksperci oraz członkowie KM
przeanalizowali treść „Systemu” i przesłali swoje propozycje zmian do Przewodniczącego KM.
Na zakończenie Bogdan Wierzba krytycznie ocenił Latawcowe Mistrzostwa Polski. Jego zdaniem,
szkoda wysiłku organizatorów i pieniędzy na imprezę, na którą już od kilku lat przyjeżdża coraz mniej
uczestników. I nie ma co szukać winowajców takiego stanu rzeczy, bo dzisiaj każda wyprawa
z dziećmi jest mocno uzależniona od decyzji / zgody rodziców. Zaproponował, by zrezygnować
z mistrzostw Polski na rzecz imprez najwyżej regionalnych (mistrzostw lub festiwali).
3.4.

Kolejnym tematem spotkania była dyskusja na temat planowanych wyjazdów zagranicznych
modelarzy Aeroklubu Polskiego. Do trudniejszych wyzwań z jakimi być może przyjdzie nam się
zmierzyć, trzeba zaliczyć ewentualny wyjazd polskiej reprezentacji na 1. Mistrzostwa Świata FAI
w nowej konkurencji dronów wyścigowych F3U.

3.5.

Przewodniczący KM podjął decyzję, przy akceptacji pozostałych członków Komisji, w sprawie
powierzenia funkcji Eksperta Technicznego FAI kolegom: Cezaremu Janasowi (modele szybowców
F3K) i Janowi Grętkiewiczowi (modele akrobacyjne F3A). Jerzy Boniecki zaproponował też, aby
rozważyć wprowadzenie nowych opłat za wpis do kalendarza imprez, tzn. opłaty na warunkach
preferencyjnych (w wysokości aktualnie obowiązującej) – o ile zostanie wniesiona do konkretnego
terminu. Opłaty po terminie byłyby odpowiednio wyższe. Jednak ten pomysł został skrytykowany,
przy argumentacji Norberta Suwały, że i tak opłaty na dotychczasowym poziomie są znacznym
obciążeniem dla klubów.

3.6.

Koleżanka Ewa Dudziak-Przybytek zaapelowała do uczestników o zgłaszanie chętnych osób,
zainteresowanych pracą w charakterze chronometrażysty na Mistrzostwach Świata modeli
kosmicznych w roku 2018, we Włocławku.

3.7.

Marek Dominiak podniósł sprawę pilnie potrzebnej uchwały w sprawie kandydata do przyznania
stypendium CIAM FAI. Chodzi o decyzję ws. Daniel Bogomaz czy Wojciech Koszelski?

3.8.

Po wyczerpaniu porządku spotkania, Marek Dominiak – inicjator ekspozycji „modelarze modelarzom”
zaprosił zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach do prezentacji przywiezionych
modeli w największej sali ośrodka „Michelin”. Koledzy przywieźli bardzo dużo interesujących modeli
wyczynowych. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem wszystkich uczestników. Robieniu
zdjęć i wymianie doświadczeń nie było końca. Pomysł wystawy, to absolutny „strzał w dziesiątkę”.

Niedziela (5.11.2017)

4. Spotkanie z Wiktorem Wyszywaczem - członkiem Zarządu Aeroklubu Polskiego
oraz Krzysztofem Hilbrychtem – członkiem Podkomisji CIAM FAI ds. Dronów

4.1.

Wiktor Wyszywacz poinformował, że jest osobą upoważnioną przez Zarząd AP do opiekowania się
tematyką dronów, posiada uprawnienia operatora dronów i jest autorem książki pt. „DRONY –
budowa, loty, przepisy”. Uczestnicy dowiedzieli się od Członka Zarządu AP, że zawsze mocno wspierał
różne inicjatywy środowiska modelarskiego i cieszy się z faktu powołania przez Zarząd Podkomisji ds.
Dronów, której przewodniczącym został Krzysztof Hilbrycht. Nowa Podkomisja funkcjonować będzie
w strukturze Komisji Modelarskiej. Do współpracy w podkomisji zaproszeni zostali: Krzysztof
Chartanowicz, Tomasz Łapucha i Krzysztof Kasprzycki. Wiktor Wyszywacz wyraził nadzieję, że Komisja
Modelarska z zadowoleniem przyjęła ustanowienie Podkomisji ds. Dronów i w projektowanym
budżecie modelarskim uda się wygospodarować środki finansowe na zabezpieczenie potrzeb
dynamicznie rozwijającej się konkurencji „FPV drone race”.

4.2.

Odnosząc się do wystąpienia Członka Zarządu, przewodniczący Komisji Modelarskiej podkreślił, że
Komisja już znacznie wcześniej włączyła do zakresu działalności problematykę dronów, czego
potwierdzeniem są zawody F3U zaplanowane i zrealizowane w roku 2017. Zaznaczył też, że z
ważnych powodów organizacyjnych Aeromodelklubu Artbem nie doszedł do skutku planowany
Puchar Świata F3U w Warszawie. Przewodniczący poinformował również, że już w I półroczu 2017
roku, Komisja Modelarska zaproponowała kandydaturę Krzysztofa Hilbrychta do składu
Międzynarodowej Podkomisji ds. Dronów F3U, jak również do roli Eksperta Technicznego CIAM FAI w
tej klasie modeli.

4.3.

Korzystając z obecności Członka Zarządu, Sekretarz Komisji Modelarskiej poinformował, że w trosce o
rozwój polskiego modelarstwa - w zakresie szkolenia podstawowego w klubach, Komisja Modelarska
przedstawi Zarządowi AP formalny wniosek w sprawie zmian w „Systemie współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży – Edycja 2017” – zwłaszcza w części dotyczącej „Regulaminu
całorocznego współzawodnictwa Klubów Sportowych”.

4.4.

W dalszej części głos zabrał Krzysztof Hilbrycht – przedstawiciel AP w Międzynarodowej Podkomisji
F3U w CIAM FAI i zarazem Przewodniczący Podkomisji Dronowej AP, operator dronów z
uprawnieniami egzaminatora ULC. W bardzo syntetyczny sposób przekazał wiele ciekawych
informacji o warunkach bezpiecznego wykonywania lotów dronami, tzn. zgodnie z przepisami prawa
lotniczego (tych w zasięgu wzroku i poza zasięgiem). Kolega Krzysztof Hilbrycht zaprezentował model
drona klasy FPV–250 i opowiedział o stronie technicznej tego ciekawego „pojazdu”. Kursanci mieli też
okazję usłyszeć wiele cennych rad dotyczących organizacji wyścigów „FPV drone race”, jak też
informacji o aktywności sportowej polskich zawodników, tzw. racerów, na arenie międzynarodowej.
Do najważniejszych zadań nowopowstałej Podkomisji F3U zaliczył: ustalenie kadry narodowej na rok
2018, ustalenie sposobu wyłaniania KN i zasad rankingu pilotów na rok 2019 oraz popularyzację
konkurencji F3U (szkolenia, zgrupowania), promocję zawodów racingowych - jako oficjalnych imprez
PP, MP, PŚ.

5. Druga tura posiedzenia Komisji Modelarskiej AP z udziałem przedstawiciela
Działu Sportu z Biura Aeroklubu Polskiego – Kol. Jarosława Darskiego
5.1.

Ewa Dudziak-Przybytek i Norbert Suwała zwrócili uwagę na bardzo poważny problem z jakim
przyjdzie nam się zmierzyć – już wkrótce, kiedy Bogdan przestanie prowadzić stronę Komisji. Tej
sprawy nie możemy bagatelizować i musimy mieć przygotowany plan. Po krótkiej dyskusji Ewa
zapytała Sekretarza KM, czy mimo prezentowanego stanowiska, może rozważyć wynagrodzenie
mniejsze o 30% od pierwotnej propozycji. Wobec decyzji na tak, Kol. Norbert zaproponował, aby
ostateczną decyzję w sprawie honorarium za prowadzenie i redagowanie strony podjąć na koniec
roku 2017, kiedy będzie dokładna informacja o stanie konta KM.

5.2.

Komisja Modelarska zapoznała się z wnioskiem Piotra Piszczka w sprawie nominacji dla Krzysztofa
Króla do pełnienia funkcji sędziego FAI, w konkurencji makiet samolotów. Po zapoznaniu się z
wnioskiem i biorąc pod uwagę doniesienia prasowe (chodzi o publikacje na łamach miesięcznika
Modelarz), Komisja w wyniku głosowania podjęła decyzję negatywną.

5.3.

Wniosek Aeroklubu Stalowowolskiego w sprawie przyznania Dyplomu Czesława Tańskiego dla
Norberta Suwały, Komisja Modelarska rozpatrzyła pozytywnie.

5.4.

Wniosek Jerzego Włodarczyka w sprawie zmian w Załączniku nr 2 do „Regulaminu powoływania
kadry narodowej Aeroklubu Polskiego - zasady kwalifikacji do kadry narodowej w modelarstwie
lotniczym i kosmicznym” (w klasach modeli swobodnie latających F1, pkt. C), tzn. zrównania ilości
punktów ,,rankingowych” zdobywanych za start w Pucharze Świata, z punktami zdobywanymi w
Pucharze Polski i Mistrzostwach Polski, Komisja Modelarska postanowiła wniosek odrzucić.

5.5.

Komisja przeanalizowała wnikliwie wniosek Konrada Żurowskiego z dnia 28 sierpnia br. w sprawie
ukarania Romana Sowy - członka polskiej ekipy na mistrzostwach świata F1E–2017. Po długiej
dyskusji i na propozycję Bogdan Wierzby, wszyscy członkowie KM przyjęli wspólne stanowisko, że
przedmiotowy wniosek należy odesłać do Zarządu Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych,
w celu rozpatrzenia go przez upoważnione organy władz statutowych tego Stowarzyszenia.

5.6.

Komisja rozpatrzyła pozytywnie wniosek Pilskiego Klubu Modelarzy Lotniczych. Warunkiem
koniecznym dla wyodrębnienia dodatkowej klasyfikacji w klasie F1A Standard, podczas zawodów, jest
minimum 5 zawodników startujących modelami F1A Standard, którzy posiadają ważną licencję FAI.

5.7.

Na wniosek Norberta Suwały Komisja Modelarska wprowadza nową zasadę we współzawodnictwie
sportowym i w zasadach organizacji zawodów, że dla uznania zawodów zaliczanych do Pucharu Polski
– jako oficjalne, dotychczasowy limit min. 4 zawodników z dniem 1 stycznia 2018 przestaje
obowiązywać.

5.8.

Wniosek Wojciecha Lesiuka w sprawie zmiany zasad rankingowych dla konkurencji F2B został
rozpatrzony negatywnie.

5.9.

Komisja zatwierdziła nowy rekord F2C ustanowiony przez Zespół F2C Wacław Golisz / Wojciech
Lesiuk podczas Mistrzostw Europy na Węgrzech.

5.10. Norbert Suwała wystąpił z propozycją, by złożyć formalny wniosek do Zarządu AP w sprawie nadania
Ewie Dudziak-Przybytek odznaki brązowej „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” uzasadniając,
że w pełni zasługuje na to zaszczytne wyróżnienie, po tak długim okresie działalności społecznej na
rzecz modelarstwa lotniczego i kosmicznego w kraju i na zawodach międzynarodowych najwyższej
rangi.
5.11. Marek Dominiak poinformował w trakcie spotkania z przedstawicielami klubów (przy okazji
prezentacji zasad organizacji i współpracy CIAM FAI z Aeroklubami Narodowymi), że w roku ubiegłym
Zarząd AP złożył wniosek do CIAM FAI w sprawie przyznania Bogdanowi Wierzbie „Modelarskiego
Złotego Medalu FAI”. Dodał, że na 5 kandydatów z różnych krajów, kandydat z Polski był już na 2
miejscu. Sekretarz KM dziękując uczestnikom za uznanie poinformował, że jest taki plan, by w tym
roku złożyć wniosek ponownie. Komisja Modelarska z uznaniem odniosła się do całokształtu 40letniej działalności Bogdana Wierzby w sferze organizacji modelarskich imprez sportowych najwyższej
rangi oraz popularyzacji modelarstwa i jednogłośnie popiera wniosek o przyznanie wyróżnienia
„Aeromodelling Gold Medal FAI” dla Bogdan Wierzby (uchwała - przez aklamację).
5.12. Członkowie Komisji, przy okazji rozmów na tematy finansowe, wskazywali na potrzebę ustanowienia
funkcji Skarbnika KM, który powinien prowadzić prosty rejestr wpływów i wydatków na koncie KM i
tym samym na bieżąco monitorować i raportować stan finansów Komisji. Do pełnienia obowiązków
Skarbnika KM zgłosił się Henryk Krupa. Wszyscy z zadowoleniem przyjęli deklarację kandydata i
postanowili zatwierdzić kandydaturę Henryka Krupy.
5.13. Kol. Marek Dominiak podniósł temat zaproszenia do współpracy w ramach Komisji jeszcze jednej
osoby. Zaproponował Michała Gryglasa, który otrzymał już propozycję współpracy podczas ostatnich
Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców (jako zastępca dyrektora startu F3C). Z powierzonej funkcji
i z doraźnych zadań wywiązał się znakomicie (wg. opinii kierownictwa MŚ). Został też pozytywnie
przyjęty przez uczestników MŚ. Michała Gryglasa przedstawił Komisji Bogdan Wierzba - jako
instruktor i wychowawca Michała w Aeromodelklubie Artbem podkreślając, że jest modelarzem i
mechanikiem maszyn liniowych (po 3-letnim stażu w bazach Ryanair’a w Londynie i Berlinie),
pracującym aktualnie dla przewoźnika EnterAir. Startował w konkurencji modeli F3P (był m.in.
rezerwowym zawodnikiem na 1. Mistrzostwach Świata F3P w Coburgu (Niemcy, 2013). Sędziował na
zawodach krajowych F3A, a od stycznia 2017 jest już na liście sędziów FAI i sędziował zawody

Pucharu Świata „F3P WARSAW CHALLENGE”. Sekretarz KM zadeklarował się, że zapyta Michała
Gryglasa, czy byłby zainteresowany propozycją przystąpienia do KM.
5.14. Ewa Dudziak-Przybytek negatywnie oceniła pracę Andrzeja Pikosza na zawodach międzynarodowych
w konkurencjach modeli kosmicznych i zaproponowała, aby nie zgłaszać Kol. Andrzeja Pikosza na listę
sędziów międzynarodowych FAI – na rok 2018, w kategorii modeli kosmicznych.
5.15. W sprawie wniosku Jerzego Włodarczyka z roku 2016 – dotyczącego modeli F1N, a odroczonego
wówczas Uchwałą nr KM 10/12/2016 do progu nowego sezonu 2017/18, Komisja Modelarska - na
wniosek Henryka Krupy postanowiła przedłużyć czas „obserwacji” modeli z aktywną klapą jeszcze na
sezon 2017/18 .
Na tym zamknięto posiedzenie KM i spotkanie przedstawicieli klubów modelarskich Aeroklubu Polskiego.
(opracował: Bogdan Wierzba)
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