Wniosek Asystenta TKN ds. F1E Marka Łysakowskiego
w sprawie zmiany regulaminu powoływania KN
oraz zasad rozgrywania i punktacji PUCHARU POLSKI w konkurencji mistrzowskiej F1E
(różnice względem przepisów istniejących oznaczono kolorem niebieskim)

Przepisy AP - aktualnie obowiązujące

Przepisy proponowane przez Asystenta TKN ds. F1E
Marka Łysakowskiego

2. REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ AEROKLUBU
POLSKIEGO

3. Regulamin powoływania do kadry narodowej.

2.1. Członkiem KN może zostać osoba, która posiada Licencję Sportową
wydaną na podstawie Regulaminu Licencjonowania Zawodników Aeroklubu
Polskiego.
2.2. Do Kadry Narodowej może być powołanych od 3 do 6 pierwszych
zawodników z listy rankingowej po pisemnym potwierdzeniu ich gotowości
do udziału w przygotowaniach do Mistrzostw Europy i Świata (dotyczy to
seniorów oraz juniorów spełniających kryterium wiekowe).
2.3. Brak pisemnego potwierdzenia (w ustalonym przez KM terminie)
powoduje nie powołanie danej osoby do KN.
2.4. Skład Kadry Narodowej podlega zaakceptowaniu przez Komisję
Modelarską AP. Skład Kadry Narodowej na wniosek Komisji Modelarskiej
zatwierdza Zarząd Aeroklubu Polskiego.
2.5. Trener koordynator może powołać dodatkowo jednego zawodnika /lub
zespół/ do kadry w danej klasie niezależnie od miejsca w rankingu).

3.1. Członkiem KN może zostać osoba, która posiada Licencję Sportową
wydaną na podstawie Regulaminu Licencjonowania Zawodników Aeroklubu
Polskiego.
3.2. Do Kadry Narodowej może być powołanych od 3 do 6 pierwszych
zawodników z listy rankingowej po pisemnym potwierdzeniu ich gotowości
do udziału w przygotowaniach do Mistrzostw Europy i Świata (dotyczy to
seniorów oraz juniorów spełniających kryterium wiekowe).
3.3. Brak pisemnego potwierdzenia (w ustalonym przez KM terminie)
powoduje nie powołanie danej osoby do KN.
3.4. Skład Kadry Narodowej podlega zaakceptowaniu przez Komisję
Modelarską AP. Skład Kadry Narodowej na wniosek Komisji Modelarskiej
zatwierdza Zarząd Aeroklubu Polskiego.
3.5. Trener koordynator może powołać dodatkowo jednego zawodnika /lub
zespół/ do kadry w danej klasie niezależnie od miejsca w rankingu).

3. Zasady powoływania oraz kwalifikacji do startu w Mistrzostwach Europy
i Świata a także innych zawodach mistrzowskich.
3.1. Skład reprezentacji Polski ustala osoba prowadząca kategorię po
konsultacji z trenerem koordynatorem KN, po obozie Kadry Narodowej lub
po ocenie stanu przygotowania danego zawodnika (nie później jak dwa
miesiące przed terminem startu w Mistrzostwach Europy lub Świata).
Uczestnictwo w obozie KN jest obowiązkowe.
3.2. Niezależnie od pozycji w rankingu prawo udziału w reprezentacji Polski
w danym roku uzyskuje zawodnik (zespół), który w roku poprzednim
wywalczył medal indywidualny w następujących zawodach:
* Mistrzostwach Świata
* Mistrzostwach Europy
3.3. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszymi zasadami oraz w innych
nietypowych sytuacjach decyzje podejmuje Trener Koordynator
Modelarskiej Kadry Narodowej (szczególnie na podstawie oceny
przydatności danego zawodnika do współpracy w zespole).
3.4. Wszystkie decyzje o składach reprezentacji podlegają zatwierdzeniu
przez KM.

4. Zasady powoływania oraz kwalifikacji do startu w Mistrzostwa Europy i
Świata a także innych zawodach mistrzowskich.
4.1. Skład reprezentacji Polski ustala osoba prowadząca kategorię po
konsultacji z trenerem koordynatorem KN, po obozie Kadry Narodowej lub
po ocenie stanu przygotowania danego zawodnika ( nie później jak dwa
miesiące przed terminem startu w Mistrzostwach Europy lub Świata).
Uczestnictwo w obozie KN jest obowiązkowe.
4.2. Niezależnie od pozycji w rankingu prawo udziału w reprezentacji Polski
w danym roku uzyskuje zawodnik (zespół), który w roku poprzednim
wywalczył medal indywidualny w następujących zawodach:
* Mistrzostwach Świata
* Mistrzostwach Europy
4.3. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszymi zasadami oraz w innych
nietypowych sytuacjach decyzje podejmuje Trener Koordynator
Modelarskiej Kadry Narodowej ( szczególnie na podstawie oceny
przydatności danego zawodnika do współpracy w zespole).
4.4. Wszystkie decyzje o składach reprezentacji podlegają zatwierdzeniu
przez KM.
4.5. Od decyzji trenera i KM dotyczącej składu reprezentacji zawodnikowi
przysługuje odwołanie do Dyrektora Sportowego AP.

3.5. Od decyzji trenera i KM dotyczącej składu reprezentacji zawodnikowi
przysługuje odwołanie do Dyrektora Sportowego AP.

4. W sprawach nie rozstrzygniętych tym regulaminem decyzje podejmuje
KM. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Sportowego. Od
decyzji Dyrektora Sportowego przysługuje odwołanie do Zarządu AP.

5. W sprawach nie rozstrzygniętych tym regulaminem decyzje podejmuje
KM. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Sportowego oraz
Zarząd AP.

Załącznik nr 2
do Regulaminu powoływania kadry narodowej Aeroklubu Polskiego –
Polskiego Związku Sportu Lotniczego
ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ
W MODELARSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM
1. Zasady i kryteria rankingów.
1.1. Zasady kwalifikacji mają na celu w sposób obiektywny, na podstawie
uzyskanych wyników sportowych, wyłonić skład osobowy Kadry Narodowej i
reprezentacji Polski w modelarstwie lotniczym i kosmicznym.
1.2. Zasady kwalifikacji mają motywować modelarzy lotniczych i kosmicznych do
startu w możliwie dużej ilości imprez sportowych o jak najwyższej randze oraz
zachęcać do sportowej rywalizacji.
1.3. Zasady kwalifikacji lub propozycje ich zmian przygotowują osoby prowadzące
poszczególne klasy modeli latających według obowiązującej struktury po
konsultacjach z Trenerem Koordynatorem Modelarskiej KN.
1.4. Zasady kwalifikacji nie mogą być zmieniane w trakcie trwania sezonu
sportowego.
1.5. Zasady kwalifikacji służą do opracowania list rankingowych w poszczególnych
klasach modeli w danym sezonie sportowym, w celu wyłonienia składu osobowego
Kadry Narodowej i reprezentacji Polski na kolejny rok kalendarzowy.
1.6. Listy rankingowe muszą być wykonane najpóźniej w listopadzie danego roku
kalendarzowego (po zakończeniu modelarskiego sezonu sportowego). W przypadku
uzyskania równej liczby punktów przez kilku zawodników o wyższym miejscu
decyduje wynik MP.
1.7. Zasady tworzenia list rankingowych dotyczą zarówno seniorów jak i juniorów.
1.8. Zasady i kryteria rankingów są zatwierdzane przez KM a w dalszej kolejności
przez Dyrektora Sportowego AP oraz ostatecznie przez Zarząd AP.

2. Zasady i kryteria rankingów
Listy rankingowe tworzone są dla klas mistrzowski i muszą być wykonane do
końca listopada danego roku kalendarzowego (po zakończeniu sezonu
sportowego). W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kilku
zawodników o wyższym miejscu decyduje wynik MP.

Klasy modeli swobodnie latających (F1)
Zawodnik w danym sezonie zdobywa punkty startując w następujących zawodach:
A.
B.

System zasad punktacji Mistrzostw Pucharu Polski oraz wyboru kadry
narodowej i reprezentacji Polski w klasie modeli latających F1E

Mistrzostwach Polski (1-sze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 pkt,
czwarte 25 pkt, piąte 20 pkt, szóste 19 pkt, .........., dwudzieste czwarte 1 pkt)

2.1. Zawodnik w danym sezonie zdobywa punkty startując w następujących
zawodach:
Końcowej punktacji Pucharu Polski (1-sze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie A. Mistrzostwach Polski
30 pkt, czwarte 25 pkt, piąte 20 pkt, szóste 19 pkt, .........., dwudzieste czwarte 1-sze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 pkt, czwarte 25 pkt, piąte 20
1 pkt)
pkt, szóste 19 pkt .......... dwudzieste czwarte 1pkt)

C. Końcowej klasyfikacji Pucharu Świata
Z końcowej klasyfikacji Pucharu Świata sporządza się klasyfikację polskich
zawodników. Zawodnicy w tej klasyfikacji otrzymują punkty:
1-sze miejsce 30 pkt, drugie 25 pkt, trzecie 20 pkt, czwarte 19 pkt, piąte 18 pkt,
szóste 17 pkt., ………...dwudzieste drugie 1 pkt)
Ranking tworzony będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych w danym roku i
50% punktów zdobytych w roku poprzednim.
P = A + B + C + (50% Pn)
Ranking będzie wspólny dla juniorów i seniorów z którego wyłoniona zostanie
osobna lista rankingowa juniorów. W innych nietypowych przypadkach ostateczną
decyzję podejmuje Komisja Modelarska.

B. Końcowej punktacji Pucharu Polski
1-sze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 pkt, czwarte 25 pkt, piąte 20
pkt, szóste 19 pkt ..........dwudzieste czwarte 1pkt,
C. Końcowej klasyfikacji Pucharu Świata
Na podstawie końcowej klasyfikacji Pucharu Świata sporządza się
klasyfikację polskich zawodników. Sklasyfikowani zawodnicy otrzymują
punkty: 1-sze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 pkt, czwarte 25 pkt,
piąte 20 pkt, szóste 19 pkt ..........dwudzieste czwarte 1 pkt
P = Pn = A + B + C
W latach przyszłych ranking tworzony będzie na podstawie sumy punktów
uzyskanych w danym roku i 50% punktów z roku poprzedniego.
P = Pn + (0,5) Pn – 1

Propozycja dot. zasad rozgrywania i punktacji PUCHARU POLSKI w
konkurencji mistrzowskiej F1E

Przepisy AP - aktualnie obowiązujące

Przepisy proponowane przez Asystenta TKN ds. F1E
Marka Łysakowskiego
1. Zasady punktacji Pucharu Polski

(według obowiązującego Systemu współzawodnictwa – wersja 2015):
3.
3.1.

REGULAMIN OTWARTYCH PUCHARÓW POLSKI
(z udziałem juniorów i seniorów)

CEL
Cele wymienione w pkt. A.1., B.III.1. oraz:
3.1.1. Umożliwienie najbardziej aktywnym juniorom udziału w jak
największej ilości zawodów sportowych,
3.1.2. Doskonalenie umiejętności w celu osiągnięcia przez juniorów
mistrzostwa sportowego,
3.1.3. Bezpośrednie nawiązanie przez juniorów współzawodnictwa z
seniorami,

Zawody Pucharu Polski rozgrywane są w klasie senior, junior i junior
młodszy.
Zasada 1
Punkty przyznawane są od pierwszego miejsca kolejno:
50pkt. 40pkt. 30pkt. 25pkt. 20pkt. 19pkt. 18pkt. 17pkt.... aż do 1pkt.
Zasada 2
Punkty otrzymują zawodnicy od 1miejsca 50pkt. do 24 miejsca 1pkt.
Zasada 3
Zawodnik otrzymuje premię punktową za liczbę pokonanych zawodników:
Junior:
Za pokonanie każdych 5 zawodników - 1 punkt
Senior:
Za pokonanie każdych 10 zawodników - 1 punkt.
Zasada 4
Do klasyfikacji końcowej Pucharu Polski brane są pod uwagę trzy najlepsze
wyniki zawodnika (ich
suma).
Zasada 5
Jeśli na którymś z miejsc wystąpi równa liczba punktów to do rozstrzygnięcia
miejsca brane są nie
trzy najlepsze wyniki tylko 4,5,6...itd. Jeśli to nie da rezultatu o miejscu
decyduje suma punktów otrzymanych pomnożona przez całkowitą liczbę
zawodników w danych zawodach.
Zasada 6
18 letni junior może startować w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski
jako juniorzy i senior oraz zdobywać punkty do rankingu jako junior i senior
równocześnie. (to jest przytoczony fragment „Zasad kwalifikacji do KN”)
W innych nietypowych przypadkach ostateczną decyzję podejmuje
przedstawiciel Trenera Kadry odpowiedzialny za klasę.

3.2.



























PROGRAM
Przewiduje się rozgrywanie Pucharu Polski w następujących
konkurencjach posiadających zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI
status konkurencji mistrzowskich („formuła mistrzostw świata”):
F1A – modele szybowców swobodnie latające dla seniorów oraz
oddzielnie dla juniorów,
F1B – modele swobodnie latające z napędem gumowym,
F1C – modele swobodnie latające z napędem spalinowym,
F1E – modele szybowców sterowane mechanicznie dla seniorów
oraz oddzielnie dla juniorów,
F1P – (tylko dla juniorów) - modele swobodnie latające z napędem
spalinowym,
F2B – modele akrobacyjne na uwięzi,
F2C – modele do wyścigu zespołowego na uwięzi,
F3A – modele akrobacyjne zdalnie sterowane,
F3B – modele szybowców,
F3C – modele śmigłowców zdalnie sterowane,
F3F – modele szybowców zdalnie sterowane,
F3J – modele szybowców do lotów termicznych,
F3K – modele szybowców zdalnie sterowane wyrzucane z ręki,
F3N – modele śmigłowców zdalnie sterowane - freesyle,
F3P – halowe modele akrobacyjne,
F4B – makiety samolotów na uwięzi,
F4C – makiety samolotów zdalnie sterowane,
F5B – modele motoszybowców z napędem elektrycznym,
F5J – modele motoszybowców
S4A – rakietoplany,
S6A – rakiety czasowe z taśmą,
S7 – makiety rakiet,
S8D – rakietoplany zdalnie sterowane (tyko juniorzy),
S8E/P – rakietoplany zdalnie sterowane,
S9A – rakiety czasowe z opadaniem wirowym

3.3.

ZAWODNICY
Udział biorą wszyscy zawodnicy startujący w zawodach
ogólnopolskich zaliczanych do Pucharów Polski, posiadający ważną
na dany rok Licencję Sportową FAI.

3.4.

ZAWODY
Zawody ogólnopolskie zaliczane do Pucharów Polski będą
umieszczone
w Kalendarzu Sportowym AP w Modelarstwie Lotniczym i
Kosmicznym. Zawody muszą być przeprowadzone w oparciu o
Kodeks Sportowy FAI. Zatwierdzenia imprez do Pucharów Polski
dokonuje Komisja Modelarska AP. Puchary Polski zostaną
przeprowadzone jeżeli będą rozegrane minimum 3 zawody w danej
konkurencji (klasie).
Zaleca się organizatorom zawodów ogólnopolskich ogłaszanie
klasyfikacji końcowej również dla juniorów.

3.5.
a.

PRZYZNAWANIE PUNKTÓW
Zgodnie z regulaminami Pucharów Świata ogłoszonych w Kodeksie
Sportowym FAI.
Dla konkurencji, które nie posiadają regulaminów Pucharów Świata
FAI, punkty przyznawane będą zgodnie z regulaminem Pucharów
Świata dla modeli na uwięzi.

b.

3.6.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PUCHARÓW POLSKI
Wyniki Pucharów Polski obliczane są w oparciu o sumę punktów
(zgodnie z pkt. 3.5) uzyskaną przez zawodnika, przy czym brane są
pod uwagę najlepsze wyniki
z maksymalnie dwóch imprez w danej konkurencji.
Wyniki końcowe Pucharów Polski oblicza i ogłasza osoba
odpowiedzialna za daną klasę – będąca w strukturze trenerskiej
zatwierdzonej na dany rok,
po zatwierdzeniu przez Komisję Modelarską.

Zestawienie porównawcze przygotował:
Sekretarz Komisji Modelarskiej AP – Bogdan WIERZBA

