UCHWAŁY

podjęte na posiedzeniu Komisji w dniu 5 listopada 2017 r.
Uchwała nr KM 26/11/2017

w sprawie: niezatwierdzenia kandydatury Krzysztofa Króla na sędziego FAI w kategorii F4
Komisja Modelarska zapoznała się z wnioskiem Piotra Piszczka w sprawie nominacji dla Krzysztofa
Króla do pełnienia funkcji sędziego FAI w konkurencji makiet samolotów – pkt 1 wniosku. Po
zapoznaniu się z wnioskiem (pkt 1) i biorąc pod uwagę doniesienia prasowe (chodzi o publikacje
na łamach miesięcznika Modelarz), Komisja podjęła decyzję negatywną i nie zatwierdziła
kandydatury Krzysztofa Króla.
Pkt. 2 wniosku Komisja odrzuciła, jako bezzasadny, ponieważ sprawa podwyższenia uprawnień z
kl. II na kl. I nie wymaga akceptacji KM.
Pkt. 3 wniosku Komisja także odrzuciła, ponieważ w chwili rozpatrywania wniosku lista sędziów na
stronie CIAM FAI nie była jeszcze uaktualniona.
głosowanie: za przyjęciem wniosku – 0, przeciw – 7, wstrzymało się – 0.
W załączeniu do uchwały – wniosek P. Piszczka

Uchwała nr KM 27/11/2017

w sprawie: wniosku Jerzego Włodarczyka o zmianę zasady kwalifikacji do KN w klasach modeli
swobodnie latających.
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 rozpatrzyła negatywnie.
głosowanie: za przyjęciem wniosku – 0, przeciw – 7, wstrzymało się – 0.
W załączeniu do uchwały – wniosek J. Włodarczyka

Uchwała nr KM 28/11/2017

w sprawie: wniosku Konrada Żurowskiego z dnia 28 sierpnia br. o ukaranie członka ekipy.
Po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku i na propozycję Bogdan Wierzby, wszyscy członkowie
Komisji 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.
głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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Uchwała nr KM 29/11/2017

w sprawie: dodatkowej klasyfikacji F1A-Standard na zawodach modeli szybowców F1A.
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.
głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr KM 30/11/2017

w sprawie: zniesienia minimalnej liczby zawodników na zawodach Pucharu Polski
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.
głosowanie: za – 4, przeciw – 3, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr KM 31/11/2017

w sprawie: braku zgody na zmianę zasad rankingowych dla konkurencji F2B
Wniosek Wojciecha Lesiuka w sprawie zmiany zasad rankingowych dla konkurencji F2B został
rozpatrzony negatywnie.
głosowanie: za – 3, przeciw – 4, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr KM 32/11/2017

w sprawie: zatwierdzenia wniosku o nadanie odznaki brązowej „Za Zasługi dla Aeroklubu
Polskiego” dla Ewy Dudziak-Przybytek
Norbert Suwała wystąpił z propozycją, by złożyć formalny wniosek do Zarządu AP w sprawie
nadania Ewie Dudziak-Przybytek odznaki „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.
Komisja zatwierdziła wniosek i zaleciła by opracowaniem formalnego wniosku do AP zajął się
wnioskodawca - Norbert Suwała.
głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała nr KM 33/11/2017

w sprawie: zatwierdzenia kandydatury Henryka Krupy do pełnienia funkcji Skarbnika KM
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.
głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
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Uchwała nr KM 34/11/2017

w sprawie: terminowego przysyłania wyników oraz wymaganego formatu plików
W efekcie dyskusji na temat braku wyników na stronie internetowej (w niektórych konkurencjach)
Komisja Modelarska zatwierdziła zasadę, że osobami odpowiedzialnymi za terminowe przysyłanie
wyników będą Trenerzy – Asystenci TKN. Jednocześnie 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.
głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.
Włocławek - Kruszyn, dnia 5 listopada 2017 r.

Sekretarz KM AP

Przewodniczący KM AP

Bogdan Wierzba

Jerzy Boniecki
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