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Uchwała nr KM 51/11/2020 
w sprawie: 
regulaminów sportowych Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w konkurencjach mistrzowskich oraz 
tymczasowych FAI.  
 

W związku z przypadkami niezgodności z Kodeksem Sportowym FAI regulaminów sportowych AP 
dotyczących zasad rozgrywania Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w konkurencjach 
mistrzowskich oraz tymczasowych FAI, w tym punktowania zawodów zaliczanych do Pucharu 
Polski, Komisja Modelarska unieważnia wszystkie „polskie” regulacje w tym zakresie i wprowadza 
podstawową zasadę – jednakową dla wszystkich konkurencji mistrzowskich i tymczasowych FAI, że 
od 1 stycznia 2021 r. Mistrzostwa Polski i Puchary Polski w tych konkurencjach będą rozgrywane 
wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu Sportowego FAI, w tym Regulaminów Pucharu Świata. 
 

Niniejsza uchwała nie dotyczy „Regulaminu ogólnego zawodów modeli latających i kosmicznych ”. 
 

e-głosowanie: za – 7, przeciw – 2, wstrzymało się – 0. 
(w głosowaniu wzięło udział 9 os.) 
  

Uchwała nr KM 52/11/2020 
w sprawie: wysokości środków własnych przy realizacji zakupów sprzętu sportowego  
i specjalistycznego, w roku 2020 - w ramach dotacji ze środków publicznych Ministerstwa Sportu 
 

Z uwagi na wyjątkową sytuację w roku 2020 (m.in. odwołanie wszystkich imprez 
międzynarodowych) zaistniała możliwość zakupu sprzętu sportowego i specjalistycznego – na 
większą skalę niż w przeszłości. 

 

Biorąc pod uwagę konieczność wykazania tzw. środków własnych, Komisja Modelarska 
postanowiła, że w tym roku wysokość środków własnych – naliczana od kwoty dotacji wynosi: 

1. 20 % - w przypadku sprzętu do indywidualnego użytkowania przez zawodnika Kadry Narodowej 
i jest to zobowiązanie zawodnika KN. 

2. 20% - w przypadku sprzętu na potrzeby ogólne członków KN, tzn. zamiatarki do utrzymania 
czystości torów modelarskich oraz generatora prądu do zasilania torów (podczas imprez z 
udziałem zawodników KN) i jest to zobowiązanie klubu, w którym na mocy oficjalnej umowy 
sprzęt będzie przechowywany.    

3. 10% w przypadku sprzętu na potrzeby ogólne członków KN, tzn. jarzmo, laptop z drukarką, 2 
stacje meteo, namiot, system do sędziowania punktowego oraz hamownia do silniczków 
rakietowych, i jest to zobowiązanie Komisji Modelarskiej.  

 

e-głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
(w głosowaniu wzięło udział 9 os.) 

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. 
Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r. 
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