
 

 

Uchwała nr KM 49/07/2020 
 

w sprawie: zatwierdzenia podziału środków na sprzęt („uwolnionych” w wyniku 

odwołania wszystkich MŚ/ME - z powodu pandemii) 

 
W ramach dyskusji Komisja Modelarska zapoznała się z propozycją podziału środków 
finansowych, w kwocie łącznej 144500 zł (tzw. II transzy). Podziału dokonano za pomocą 
„algorytmu „sprzętowego”, zatwierdzonego uchwałą Komisji.   

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący ogłosił głosowanie w trybie korespondencyjnym.  

W wyniku głosowania Komisja Modelarska postanowiła zatwierdzić dokument, nie naruszając 
kwoty łącznej dofinansowania na rok 2020, tj. 331000 zł przyznanej przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego. 
 
Realizacja niniejszej uchwały (zakupów) wymaga jeszcze formalnej zgody Działu Sportu AP. 
 
W głosowaniu udział wzięło 9 osób. 
głosowanie: za - 7, przeciw - 1 , wstrzymało się - 1  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Warszawa, 6 lipca 2020 r. 

 
Objaśnienia dot. danych szczegółowych do algorytmu (punktów), stanowią załącznik 
do niniejszej uchwały.     
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Załącznik do Uchwały nr KM 49/07/2020 

  

Objaśnienia w sprawie danych szczegółowych do algorytmu 
(punktów dotyczących określonej kategorii / konkurencji modelarstwa) 

UWAGA: w danym roku przyznaje się punkty za rok poprzedni 

1. Liczba zawodników KN – zgodnie z dokumentem zatwierdzonym przez Zarząd AP. 
2. Punkty za organizację zawodów międzynarodowych (FAI Open Contest lub FAI World 

Cup): 

a) Jeżeli podczas zawodów międzynarodowych, organizowanych w Polsce prowadzi się 

więcej niż jedną klasyfikację zawodników (np. klasyfikację międzynarodową i osobno 

krajową), to przyznaje się 1 (jeden) punkt. 
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b) Do tej samej grupy zawodów zalicza się zawody międzynarodowe organizowane za 

granicą, pod warunkiem, że są wpisane do Kalendarza imprez AP i organizatorem jest 

polski klub sportowy. Ta sama zasada dotyczy zawodów międzynarodowych 

organizowanych w Polsce – do algorytmu wpisywany jest 1 (jeden) punkt. 

3. Medale (MŚ i ME) – dane dla tego parametru, to wartości punktowe – odpowiednio: 100 
pkt. za medal złoty, 80 pkt. za srebrny i 60 pkt. za brązowy). 

4. Efektywność (system olimpijski, do 8 miejsca) – dane dla tego parametru, to wartości 
punktowe – odpowiednio: 

 9 pkt. za I m (złoto), 
 7 pkt. za II m (srebro), 
 6 pkt. za III m (brąz), 
 5 pkt. za IV m, 
 4 pkt. za V m, 

3 pkt. za VI m, 
2 pkt. za VII m 
1 pkt. za VIII m. 

Te punkty “olimpijskie” za zajęte miejsce, w danej kategorii/konkurencji, przemnażane są 
następnie przez liczbę sklasyfikowanych zawodników (klasyfikacja indywidualna) lub 
państw uczestniczących (klasyfikacja drużynowa). Otrzymaną wartość wpisujemy do 
algorytmu. Parametr “efektywność” dotyczy osiągnięć reprezentacji, powracających z 
imprezy głównej, tzn. MŚ/ME. 

5. Punkty za organizację zawodów krajowych (MP i PP) w klasach mistrzowskich: 

a) Za organizację zawodów, trwających jeden lub więcej dni, do algorytmu wpisywany jest  

1 (jeden) pkt. 

b) Za zawody rozgrywane w systemie dwudniowym (sobota-niedziela), niezależnie czy mają 
jednego, czy dwóch organizatorów, przyznawane są 2 pkt, pod warunkiem, że w pierwszy 
dzień rozegrano i zakończono jedne zawody, a na drugi dzień drugie (zupełnie nowe 
zawody). 

6. Liczba licencji sportowych – dane dla tego parametru, to liczba licencji zawodników 
aktywnych, tzn. tych, którzy wystartowali chociaż w jednych zawodach – w klasie 
mistrzowskiej).  

7. Brak dotacji w przeszłości – ponieważ tylko w roku 2020 występują jeszcze konkurencje, 
które w przeszłości (jak w raporcie Skarbnika KM) nie otrzymały dotacji na sprzęt, więc od 
roku 2021 ten parametr zostanie wyeliminowany.  
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