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Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji s�dziego 
sportowego Aeroklubu Polskiego – polskiego zwi�zku sportowego i FAI 

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym 
 

zatwierdzony Uchwał� Zarz�du Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. 
ze zmianami wprowadzonymi Uchwał� Zarz�du AP Nr 232/6/XVI/2007 z dnia 13 marca 2007r. 
 
1. Regulamin stosuje si� do osób pełni�cych lub zamierzaj�cych pełni� funkcj� s�dziego 

sportowego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, w ramach współzawodnictwa 

sportowego organizowanego przez Aeroklub Polski, zwany dalej AP oraz Mi�dzynarodow� 

Federacj� Lotnicz�, zwan� dalej FAI. 

2. Dokumentem uprawniaj�cym do wykonywania czynno�ci s�dziego sportowego w 

modelarstwie lotniczym i kosmicznym w zawodach krajowych, jest Licencja S�dziego 

Sportowego w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym AP, zwanej dalej licencj�, a w 

zawodach mi�dzynarodowych Licencja S�dziego Mi�dzynarodowej Federacji Lotniczej, 

zwana dalej licencj� FAI. 

3. Licencj� z odpowiednimi uprawnieniami do s�dziowania zawodów krajowych przyznaje i 

pozbawia AP. 

4. Licencj� FAI z odpowiednimi uprawnieniami do s�dziowania zawodów mi�dzynarodowych 

przyznaje i pozbawia FAI. 

5. W zakresie licencji mog� by� przyznane uprawnienia s�dziego chronometra�ysty AP, 

s�dziego klasy II i I AP, a licencji FAI – uprawnienia s�dziego mi�dzynarodowego FAI. 

6. Uprawnienia s�dziego klasy II i I AP oraz mi�dzynarodowego FAI mog� by� przyznane w 

nast�puj�cych kategoriach i konkurencjach modelarstwa: 

- w kategoriach: F1,F2,F3,F4,F5,F6,S – jako s�dzia prowadz�cy, 

- w konkurencjach: 

F2B – modele akrobacyjne na uwi�zi, 

F3A i F5A – modele akrobacyjne zdalnie sterowane z nap�dem 

spalinowym i elektrycznym, 

F3C i F5C – modele �migłowców zdalnie sterowane z nap�dem 

spalinowym i elektrycznym, 

F4B i F4C – makiety na uwi�zi i zdalnie sterowane, 

S7 i S5 – makiety rakiet, 

jako s�dzia oceny. 

7. S�dzia chronometra�ysta ma prawo wykonywania czynno�ci chronometra�ysty: 
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7.1. w zawodach krajowych i otwartych mi�dzynarodowych FAI, 

7.2. przy próbach ustanowienia rekordów Polski i �wiata, 

7.3. w mistrzostwach �wiata i Europy, pod warunkiem znajomo�ci j�zyka angielskiego oraz 

zaproszenia przez organizatora i uzyskania zgody AP. 

8.       S�dzia klasy II ma prawo wykonywania czynno�ci s�dziego chronometra�ysty oraz: 

8.1. s�dziowania zawodów krajowych lub pełnienia funkcji s�dziego prowadz�cego 

konkurencj�, za wyj�tkiem mistrzostw Polski – w zakresie przyznanych uprawnie�, w 

konkurencji (konkurencjach) wymienionych w pkt. 6, 

8.2.    pełnienia funkcji głównego s�dziego zawodów krajowych, za wyj�tkiem mistrzostw Polski. 

9. S�dzia klasy I ma prawo wykonywania czynno�ci s�dziego klasy II oraz: 

9.1. s�dziowania mistrzostw Polski lub pełnienia funkcji s�dziego prowadz�cego konkurencj� - 

w zakresie przyznanych uprawnie�, w konkurencji (konkurencjach) wymienionych w pkt. 6, 

pod warunkiem, �e powołany zostanie do kolegium s�dziowskiego ustalanego na dany rok 

przez Komisj� Modelarsk� AP, 

9.2. pełnienia funkcji głównego s�dziego mistrzostw Polski oraz pełnienia funkcji głównego 

s�dziego zawodów mi�dzynarodowych FAI rozgrywanych w kraju, pod warunkiem 

znajomo�ci j�zyka angielskiego, 

9.3. nadzorowania prób ustanawiania rekordów Polski i �wiata, 

9.4. pełnienia funkcji głównego s�dziego sekcji modelarstwa lotniczego i kosmicznego w 

aeroklubie regionalnym / klubie sportowym. 

10. Kandydatów do kolegium s�dziowskiego zgłaszaj� aerokluby regionalne / kluby sportowe, 

posiadaj�ce licencj� klubu  - spo�ród s�dziów klasy I. Zgłoszenie na formularzu 

(WNIOSEK NR 2) nale�y przesła� do AP. Skład kolegium ogłaszany jest przez AP na 

stronie www.aeroklubpolski.pl (modelarstwo)  

11. S�dzia mi�dzynarodowy FAI ma prawo wykonywania czynno�ci s�dziego klasy I oraz po 

spełnieniu wymaga� pkt. 25: 

11.1. pełnienia funkcji członka Jury lub s�dziego w otwartych zawodach mi�dzynarodowych FAI 

- w zakresie przyznanych uprawnie�, w konkurencji (konkurencjach) wymienionych w pkt. 

6, po zaproszeniu przez organizatora zawodów, 

11.2. s�dziowania mistrzostw �wiata lub Europy – w zakresie przyznanych uprawnie�, w 

konkurencji (konkurencjach) wymienionych w pkt. 6, po wytypowaniu przez Prezydium 

Mi�dzynarodowej Komisji Modelarskiej (C.I.A.M.) FAI. 
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12. Licencja z okre�lonymi uprawnieniami i odznak� s�dziego AP mo�e by� przyznana osobie, 

która: 

- posiada pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych, 

- korzysta z pełni praw publicznych, 

- jest pełnoletnia lub uko�czyła 16 lat i przedstawi pisemn� zgod� przedstawiciela 

ustawowego (rodziców lub opiekuna prawnego) na wykonywanie czynno�ci s�dziego 

chronometra�ysty, 

- zło�y o�wiadczenie o znajomo�ci statutu AP, aktualnych regulaminów sportowych AP, 

przepisów Kodeksu Sportowego FAI oraz zobowi��e si� pisemnie do ich przestrzegania, 

w tym tak�e do poddania si� odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej. 

- posiada praktyczne umiej�tno�ci s�dziowania w zakresie uprawnie�, o które si� ubiega, 

- spełni warunki na przyznanie uprawnie�, wymienione w punktach 12-14, 

- zło�y pisemny wniosek (WNIOSEK NR 1). 

13. Warunkiem przyznania uprawnie� s�dziego chronometra�ysty jest uko�czenie kursu 

zorganizowanego przez AP lub pełnienie funkcji asystenta chronometra�ysty w minimum 3 

oficjalnych zawodach. 

14. Warunkiem przyznania uprawnie� s�dziego klasy II jest: 

- posiadanie uprawnie� s�dziego chronometra�ysty, 

- uko�czenie kursu zorganizowanego przez AP lub pełnienie funkcji asystenta s�dziego w 

minimum 3 oficjalnych zawodach w konkurencji odpowiedniej dla danych uprawnie�, o 

których mowa w pkt. 6. 

15. Warunkiem przyznania uprawnie� s�dziego klasy I jest: 

- posiadanie uprawnie� s�dziego klasy II, 

- pełnienie funkcji s�dziego w minimum 3 oficjalnych zawodach, w konkurencji 

odpowiedniej dla danych uprawnie�, wymienionych w pkt. 6, 

- po�wiadczenie w licencji odbytego sta�u s�dziowskiego, o którym mowa powy�ej, 

16. Warunki dla danego rodzaju uprawnie� musz� by� spełnione w sposób ł�czny. 

17. Oficjalnymi zawodami, o których mowa w pkt. 13, 14 i 15 s� zawody w modelarstwie 

lotniczym i kosmicznym ogłoszone w kalendarzu imprez AP. 

18. Licencja jest wa�na po podpisaniu jej przez posiadacza. 

19. Licencja wraz z „Odznak� s�dziego sportowego AP” przyznawana jest na czas nie 

oznaczony. 

20. Je�eli przerwa w czynnej pracy s�dziego była dłu�sza ni� 5 lat, uprawnienia wygasaj�. 
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21. Licencja i uprawnienia s�dziego FAI mog� by� przyznane osobie, która: 

- posiada umiej�tno�ci i do�wiadczenie w s�dziowaniu zawodów modelarskich, w tym 

mistrzostw Polski, 

- posiada uprawnienia s�dziego klasy I, 

- zna j�zyk angielski w stopniu umo�liwiaj�cym porozumiewanie si�, 

- zostanie zgłoszona przez AP na list� s�dziów mi�dzynarodowych FAI. 

22. Zgodnie z przepisami FAI, ka�dy aeroklub narodowy mo�e zgłosi� na list� s�dziów FAI na 

dany rok, maksymalnie 5 kandydatów w ka�dej konkurencji wymienionej w pkt. 6. 

Kandydatów AP na list� s�dziów FAI na dany rok ustala Komisja Modelarska AP, na 

wniosek członka kolegium s�dziowskiego - przewodnicz�cego w danej konkurencji. 

23. Lista s�dziów FAI jest zatwierdzana przez Mi�dzynarodow� Komisj� Modelarstwa 

Lotniczego (C.I.A.M.) FAI, na okres 1 roku, tzn. na okres mi�dzy posiedzeniami C.I.A.M. 

24. S�dzia FAI ma prawo wykonywa� czynno�ci wymienione w pkt. 11, w okresie wa�no�ci 

nadanych uprawnie� do s�dziowania. 

25. Osoba, która została zatwierdzona przez C.I.A.M. na list� s�dziów mi�dzynarodowych FAI 

po raz pierwszy, otrzymuje Licencj� S�dziego Sportowego FAI oraz mo�e otrzyma� 

odpłatnie odznak� s�dziego sportowego FAI. 

26. Osoba ubiegaj�ca si� o przyznanie licencji wraz z okre�lonymi uprawnieniami i odznak� 

s�dziego sportowego AP, przesyła wniosek do AP. 

27. Do wniosku nale�y doł�czy� licencj� s�dziego z po�wiadczeniem odbytego sta�u 

s�dziowskiego, o którym mowa w pkt. 14 i 15,  

28. Licencja wraz z odznak� s�dziego sportowego AP i/lub przyznanymi uprawnieniami 

przesyłana jest na adres domowy osoby ubiegaj�cej si� o jej wydanie. 

29. Je�eli wnioskodawca nie spełnił warunków pkt. 12-15, a braki formalne we wniosku, mimo 

wezwania, nie zostały usuni�te w wyznaczonym terminie, AP – odmawia przyznania licencji 

i/lub kolejnych uprawnie�. 

30. AP pozbawia licencji, w razie: 

30.1. utraty lub ograniczenia zdolno�ci do czynno�ci prawnych albo utraty praw publicznych 

lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem 

s�dowym, 

30.2. utraty zdrowia uniemo�liwiaj�cej wykonywanie obowi�zków s�dziego sportowego, 

potwierdzonej orzeczeniem lekarskim, 
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30.3. ukarania s�dziego sportowego kar� czasowej dyskwalifikacji lub dyskwalifikacji ł�cznie 

ze skre�leniem z ewidencji s�dziów sportowych AP, 

30.4. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji 

s�dziowskich, 

30.5. ra��cego naruszenia obowi�zków s�dziego sportowego. 

          Pozbawienie licencji wymaga uzasadnienia. 

31. Osoba posiadaj�ca star� licencj� (tzn. licencj� Aeroklubu PRL, która z dniem 31.12.2001 

r. utraciła wa�no��) mo�e wyst�pi� z wnioskiem o wydanie nowej i przyznanie nale�nych 

uprawnie� s�dziego sportowego AP. Do wniosku nale�y doł�czy� star� licencj� (do 

wgl�du), dokumentuj�c� sta� pracy s�dziego.  

32. Odwołania w sprawach przyznawania lub pozbawiania licencji rozpatrywane s� w trybie 

przewidzianym w ustawie o sporcie kwalifikowanym. 

33. AP prowadzi ewidencj� przyznanych licencji i uprawnie�, obejmuj�c� dane jak we wniosku 

oraz oddzieln� ewidencj� prawomocnych decyzji o odmowie / pozbawieniu licencji. 

34. S�dzia sportowy mo�e otrzymywa� wynagrodzenie w zwi�zku z pełnieniem swojej funkcji 

lub ekwiwalent s�dziowski jako zwrot poniesionych kosztów. 

 

 


