Kalendarz 2022 | on-line
W związku z potrzebą sprawnego opracowania projektu Kalendarza Imprez na rok 2022, zapraszam
organizatorów zawodów do budowania kalendarza metodą online, którą z powodzeniem stosujemy już
piąty rok. Możliwość podglądu powstającego projektu – w każdym czasie, jest dodatkowym pozytywem
tego rozwiązania.
Zanim przejdziemy do spraw technicznych, proszę o zapoznanie się z informacją Działu Sportu AP:
Informacja Działu Sportu wysłana do wszystkich Komisji Specjalnościowych AP:
Szanowni Państwo,
Przypominam, że zgodnie z Regulaminem przyznawania organizacji imprez (w załączeniu) do końca października należy zebrać od
Organizatorów oferty organizacji zawodów i treningów w roku 2022.
Następnie na podstawie ofert należy opracować kalendarz imprez na rok 2022 i na druku KALENDARZ IMPREZ AP (w załączeniu)
przysłać mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2021r. do Działu Sportu, który SG AP przekaże do zatwierdzenia
przez ZAP. Bardzo proszę o nieprzekraczanie terminów.
Z poważaniem,
Barbara Dobrowolska
Główny Specjalista w Dziale Sportowo-Organizacyjnym
Aeroklub Polski

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE, OBOWIĄZKI i TERMINY
1. Zasady przyznawania praw do organizacji imprez i zawodów sportowych w sporcie lotniczym określa Regulamin
przyznawania organizacji imprez i zawodów sportowych w sporcie lotniczym (z 2019 roku).
2. Organizatorem zawodów, które mają być zatwierdzone przez Zarząd AP i opublikowane w Kalendarzu imprez AP
może być klub sportowy posiadający Licencję klubu sportowego w dyscyplinie modelarstwo.
3. Organizatorzy zainteresowani organizacją mistrzostw i/lub zawodów przesyłają oferty organizacji zawodów
(traktowane jako wnioski o wpis do kalendarza) w terminie do 31 października br. Oferty muszą być podpisane
zgodnie z zasadami reprezentacji klubu sportowego. Dokumenty w wersji papierowej można złożyć bezpośrednio
w Biurze AP lub wysłać na adres Aeroklubu Polskiego z dopiskiem na kopercie „Oferta zorganizowania zawodów”..
4. W przypadku Mistrzostw Polski lub innych zadań, na które Organizator spodziewa się dofinansowania ze środków
publicznych MKDNiS – w konkurencji / konkurencjach mistrzowskich, wymagany jest także preliminarz.
5. Druk „Oferty” oraz „Preliminarza” na rok 2022 publikujemy w zakładce „Kalendarz imprez / 2022”
6. Przed wysłaniem do Biura AP należy zrobić skan PDF podpisanej oferty (jeśli trzeba, to wraz z preliminarzem)
i wysłać na adres biuro@aeroklubpolski.pl i do wiadomości bogdan.wierzba@post.pl.
7. Mając gotowe oferty wpisujemy planowane imprezy do Kalendarza online – za pomocą Formularza online,
dostępnego w tej samej zakładce na stronie Modelarstwo w AP. Każdą imprezę wpisujemy osobno.
8. 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.
9. Dane przesłane za pomocą formularza pojawiają się w Kalendarzu online za kilka minut. Chcąc sprawdzić, musimy
odczekać około 5 min. Poprawianie (po wysłaniu danych z formularza) nie jest możliwe. W przypadku pomyłki
proszę napisać o dokonanie stosownej poprawki, na adres przewodniczącego KM.
10. Wprowadzenie imprezy do Kalendarza online musi być uzgodnione z właściwym dla danej kategorii (F1, F2, F3,
F4, F5, F9, S) lub konkurencji Asystentem Trenera Kadry Narodowej. Wpisanie imprezy bez uzgodnienia jest
kategorycznie niedopuszczalne. Lista trenerów pełniących funkcję Asystenta TKN znajduje się w zakładce AP na
naszej stronie.

11. Zgodnie z informacją Działu Sportu, w której określono nieprzekraczalny termin przedstawienia projektu
Kalendarza imprez oraz pkt. 2.1 Regulaminu ogólnego zawodów, Komisja Modelarska informuje,
że z dniem 5 listopada Formularz online przestanie być aktywny. Ewentualne poprawki lub uzupełnienia – po
tym terminie, tylko drogą mailową.
12. 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 – patrz tabela na końcu niniejszego opracowania.
13. Nieprzekraczalny termin przysłania zgłoszenia zawodów międzynarodowych FAI – do 10 listopada br. Aeroklub
Polski musi zebrać wszystkie zgłoszenia, sprawdzić wpłaty i przesłać zbiorcze zgłoszenie imprez – w terminie do
15 listopada, więc Organizatorzy nie mogą wysyłać swoich zgłoszeń na ostatnią chwilę.
14. Każdy Organizator zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wpis zawodów do Kalendarza imprez AP – po
zatwierdzeniu dokumentu 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.
15. Cennik opłat za wpis do Kalendarza (zgodny z w/w uchwałą ZAP):

Bogdan Wierzba
Przewodniczący Komisji Modelarskiej
AEROKLUBU POLSKIEGO

