REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD NADAWANIA KLAS I PRZYZNAWANIA ODZNAK
SPORTOWYCH W MODELARSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM
1. Przepisy regulaminu stosuje się do osób uczestniczących we współzawodnictwie
sportowym w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, organizowanym przez Aeroklub
Polski, zwany dalej AP.
2. Aeroklub Polski dokonuje w każdym roku oceny sportowej zawodników, nadaje im
klasy sportowe za zajęte miejsca w zawodach lub ustanowione rekordy.
3. Na wniosek zawodnika, któremu po raz pierwszy została nadana klasa sportowa,
AP może przyznać odpowiednią dla danej klasy (za wyjątkiem młodzieżowej) odznakę
sportową wraz z dyplomem, po spełnieniu warunków podanych
w pkt. 15-17.
4. Rodzaje klas i odznak sportowych oraz warunki ich uzyskania podane zostały
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Podstawą do nadania klas i przyznania odznak sportowych są:
a) wyniki z zawodów ogłoszonych w kalendarzu imprez AP,
b) wyniki z zawodów ogłoszonych w kalendarzu sportowym Międzynarodowej
Federacji Lotniczej FAI,
c) protokoły zatwierdzonych przez AP rekordów Polski,
d) protokoły zatwierdzonych przez FAI rekordów świata.
6. Klasy sportowe nadawane są w drodze decyzji przez:
a) Biuro Zarządu AP, zawodnikom którzy spełnili warunki na klasy sportowe –
mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz I,
b) Aerokluby regionalne i modelarskie kluby sportowe - posiadające licencję
uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym, zwane dalej klubami
sportowymi - zawodnikom którzy spełnili warunki na klasę sportową II, III
oraz młodzieżową.
7. Zawodnikowi może być nadana w danym roku tylko jedna klasa sportowa,
w oparciu o najwyższy spełniony warunek.
8. Biuro Zarządu AP sporządza dla Ministerstwa Sportu wykaz zawodników, którym
nadano klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz I.
9. Wykazy zawodników, którym nadano klasy sportowe – II, III oraz młodzieżową
sporządzają aerokluby regionalne i kluby sportowe.
10. Klasy sportowe ważne są:
a) od dnia spełnienia warunku w zawodach lub ustanowienia rekordu – do końca
następnego roku kalendarzowego,
b) od dnia spełnienia warunku w mistrzostwach świata lub Europy, do końca roku
kalendarzowego, w którym odbywają się następne mistrzostwa świata lub Europy.
11. Podstawą do sprawdzenia, czy zawodnik spełnił warunek na daną klasę sportową,
za wyjątkiem klasy młodzieżowej, są oficjalne wyniki zawodów.
12. Wykaz zawodników, którzy spełnili warunki na klasę sportową – młodzieżową
ogłaszają aerokluby regionalne i kluby sportowe, w protokołach mistrzostw
dla młodzików i juniorów młodszych.
13. Odznaki sportowe wraz z dyplomem, za wyjątkiem odznak młodzika przyznaje
w drodze decyzji Biuro Zarządu AP, zawodnikom którzy spełnili warunki podane
w pkt. 15-17.

14.
15.

Dyplom do klasy młodzieżowej przyznają aerokluby regionalne i kluby sportowe.
Odznaka sportowa wraz z dyplomem może być przyznana zawodnikowi, który:

a) spełni warunek na przyznanie odznaki zgodnie z załącznikiem nr 1,
b) w roku spełnienia warunku posiadał ważną licencję (licencję młodzika)
c) złoży pisemny wniosek (załącznik nr 2) i wniesie opłatę określoną w „Regulaminie
finansowym w modelarstwie lotniczym i kosmicznym” zamieszczonym na stronie
www.aeroklubpolski.pl (modelarstwo).
16.
Zawodnik ubiegający się o przyznanie odznaki, przesyła wniosek wraz z dowodem
wniesienia opłaty, na adres: Aeroklub Polski.
17.
Opłaty należy wnosić na konto Sekcji Modelarskiej, publikowane na stronie
internetowej jw.
18.
Odznaka i/lub dyplom wysyłana jest na adres domowy zawodnika.
19.
AP może odmówić przyznania odznaki wraz z dyplomem, jeśli wnioskodawca
nie spełni warunków określonych w pkt. 15-17, a braki, mimo wezwania,
nie zostaną usunięte w oznaczonym terminie.
20.

Biuro Zarządu AP prowadzi ewidencję przyznanych odznak i dyplomów
oraz zestawienie wniesionych opłat za ich wydanie, za wyjątkiem dyplomów
do klasy młodzieżowej ewidencjonowanych przez aerokluby regionalne i kluby
sportowe.
Załącznik 1 – tabela klas i odznak
Załącznik 2 – formularz wniosku

