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W związku z potrzebą sprawnego opracowania projektu Kalendarza Imprez na rok 2021, zapraszam 

organizatorów zawodów (tzn. kluby sportowe posiadające Licencję klubu sportowego, w dyscyplinie 

modelarstwo, ważną na rok 2020) do budowania kalendarza metodą on-line.  

Bardzo proszę o respektowanie fundamentalnej zasady, że wprowadzenie jakiejkolwiek imprezy do Kalendarza on-line 

musi być uzgodnione z właściwym dla danej kategorii (F1, F2, F3, F4, F5, F9, S) lub konkurencji Asystentem Trenera 

Kadry Narodowej. Już są znane przypadki, że ta zasada nie jest przestrzegana, co jest kategorycznie niedopuszczalne. 

Lista trenerów pełniących funkcję Asystenta TKN znajduje się w zakładce AP na naszej stronie. 

Poniżej tej informacji zamieszczone są niezbędne linki: do Formularza oraz do Projektu Kalendarza. Uwaga: dane 

przesłane za pomocą formularza nie pokazują się natychmiast w tabeli projektu kalendarza, ponieważ aktualizacja 

automatyczna tabeli wykonywana jest co 5 minut. Chcąc sprawdzić, czy impreza / imprezy została przyjęta – klikamy w 

„Projekt Kalendarza” po min. 5 minutach. Proszę sobie wszystko wcześniej przemyśleć i przygotować na kartce, 

ponieważ poprawianie czegokolwiek (po wysłaniu danych z formularza) nie będzie możliwe. W przypadku pomyłki 

proszę napisać o dokonanie stosownej poprawki, na adres przewodniczącego KM: bogdan.wierzba@post.pl. 

Ważnym są pola wyboru. Trzeba rozróżniać zawody w konkurencjach mistrzowskich – oznaczonych w formularzu jako 

poz. 3 – MP, PP, Z od zawodów w konkurencjach niemistrzowskich – oznaczonych jako poz. 4 – MP, PP, ZO. 

Niezależnie od zgłoszenia imprezy w systemie on-line, Organizator zobowiązany jest do wysłania oferty / ofert 

organizacji zawodów do Biura Zarządu AP – w wersji papierowej (na druku AP). Oferty nie stosuje się w przypadku 

zawodów międzynarodowych FAI (kategorii I lub II). One są zgłaszane według odrębnych przepisów Kodeksu FAI. 

Zadaniem organizatora jest wysłanie wypełnionego Zgłoszenia do Kalendarza FAI (bez żadnych podpisów i pieczęci) 

do Działu Sportu Aeroklubu Polskiego i do wiadomości Delegata FAI CIAM – Marka Dominiaka. Formularz Zgłoszenia 

do Kalendarza FAI publikujemy poniżej (należy go wypełniać tylko komputerowo). Jednocześnie z wysłaniem 

zgłoszenia należy dokonać przelewu opłaty za wpis do Kalendarza FAI. Wysokość tej opłaty w PLN określona jest w 

cenniku AP zatwierdzonym Uchwałą Zarządu AP z dnia 18.09.2010. Pamiętajmy, że Aeroklub Polski musi zebrać 

wszystkie zgłoszenia, sprawdzić wpłaty i przesłać zbiorcze zgłoszenie imprez międzynarodowych – w 

nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada, więc Organizatorzy nie mogą wysyłać swoich zgłoszeń na ostatnią chwilę, 

tylko najpóźniej do 10 listopada br. Oferta do kalendarza AP musi być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania klubu i ostemplowana pieczęciami. W przypadku Mistrzostw Polski lub innych zadań, na które 

Organizator spodziewa się dofinansowania ze środków publicznych Ministerstwa Sportu – w konkurencji / 

konkurencjach mistrzowskich, dodatkowo będzie wymagany preliminarz. Formularze „Oferty” oraz „Preliminarza” na 

rok 2021 zamieścimy bezzwłocznie po otrzymaniu ich z Biura Aeroklubu Polskiego. 

Każdy Organizator zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wpis zawodów do Kalendarza Sportowego AP – po 

zatwierdzeniu kalendarza przez Zarząd AP. Opłaty za wpis do Kalendarza (AP oraz FAI) należy dokonywać na konto 

Komisji Modelarskiej, które widnieje na naszej stronie Modelarstwo w AP. 

Informuję jednocześnie, że z chwilą zatwierdzenia Kalendarza Imprez przez Komisję Modelarską i po przesłaniu do 
Zarządu AP, Formularz ON-LINE przestanie być aktywny, a wszelkie zmiany będą dokonywane - wyłącznie drogą 
mailową.  
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