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IDENTYFIKACJA MODELU 

Od 1 stycznia 2022 r. nie masz już wyboru między 
krajowym numerem licencji FAI a identyfikatorem FAI-
ID do oznaczania modelu we wszystkich zawodach 
międzynarodowych – teraz identyfikator FAI-ID jest 
obowiązkowy [dotyczy to udziału we wszystkich 
międzynarodowych zawodach FAI – kategorii 1 (MŚ i 
ME) i kategorii 2 (Pucharu Świata oraz Otwartych 
Zawodów Międzynarodowych – komentarz BW)]. 
 

GER - FAI ID 

Modele samolotów, z wyjątkiem modeli halowych 

(swobodnie latających) i makiet, muszą posiadać 

następujące oznaczenia: Krajowy identyfikator, po 

którym następuje unikalny numer FAI-ID. Litery i cyfry 

muszą mieć co najmniej 25 mm wysokości i pojawić się 

co najmniej raz na każdym modelu (na górnej 

powierzchni skrzydeł w przypadku modeli swobodnie 

latających). W przypadku modeli halowych, numer FAI-

ID musi być wypisany na uchwycie silnika trwałym 

pisakiem lub innym trwałym środkiem. W obecnej 

wersji Kodeksu Sportowego brakuje słowa „by” po 

„followed”, co powoduje nieporozumienia. 

Uwaga: identyfikator FAI-ID, jest numerem, który jest 
jednoznacznie przypisywany każdemu sportowcowi 
przez FAI. Jeśli dla kogoś ten numer się zmieni, to 
należy to reklamować, bo wtedy jest błąd! Nie chodzi 
o numer licencji FAI, który nie odgrywa tu żadnej roli, 

ponieważ można mieć kilka numerów licencji FAI, jeśli 
uprawia się różne dyscypliny sportu lotniczego. 
 

 
 

Podsumowując, model musi mieć litery 
o wysokości 25 mm: GER-19288. Zobacz 

obraz licencji. Od 1 stycznia 2022 r. FAI-ID będzie 
również podany na licencjach DAeC w formie 
papierowej – do tej pory go brakowało i sportowcy 
mieli problem z jego ustaleniem. 
 

NAKLEJKA FAI 

Naklejka FAI, która musi być umieszczona na modelu 
podczas mistrzostw świata i kontynentu, nie jest 
nowa. 

OZNAKOWANIE MODELU 

Kod identyfikacyjny modelu (litery i/lub cyfry, które 
można wybrać indywidualnie) musi być inny dla 
każdego modelu zgłaszanego przez zawodnika podczas 
rejestracji. Kod identyfikacyjny / oznakowanie modelu 
musi być umieszczony na każdej głównej części 



modelu (skrzydło, ogon, przód i tył kadłuba, jeśli 
można je odłączyć), tak aby poszczególne części 
różnych modeli zawodnika mogły być oddzielnie 
zidentyfikowane. Litery i/lub cyfry muszą mieć co 
najmniej 10 mm wysokości i być wyraźnie widoczne. 
Kody identyfikacyjne / oznakowania modeli 
zgłoszonych do rejestracji zostaną odnotowany na 
karcie wyników. 
 

BRAK „OBCYCH” NUMERÓW I NAZWISK 

Model samolotu nie może być opatrzony krajowym 
numerem rejestracyjnym, numerem licencji FAI, 
naklejką FAI ani żadnym innym odniesieniem do osoby 
innej niż zawodnik. 
Oznacza to, że model nie może nosić żadnych 
oznaczeń poprzedniego właściciela, kolegów z klubu 
czy członków rodziny! Stary (własny!) numer licencji 
związku narodowego może oczywiście pozostać na 
modelu (oprócz nowego FAI-ID) [artykuł został 
napisany pod koniec roku 2021, a w międzyczasie 
Komisja CIAM FAI przyjęła wniosek szwedzkich 

modelarzy – zmieniający brzmienie pkt. C.11.1 b) w 
przepisach CIAM General Rules. Poniżej jego 
nowe brzmienie: … Model samolotu nie może 
posiadać krajowego znaku identyfikacyjnego, 
niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego FAI 
lub naklejki FAI, który odnosi się do jakiejkolwiek 
osoby innej niż zawodnik. Podczas processingu 
każdy modelu samolotu musi być oznaczony przez 
organizatora naklejką FAI (jeśli jest wymagana). 
Dokonana zmiana była koniecznością, ponieważ 
uniemożliwiała umieszczenie na modelu juniora 
numeru operatora BSP (którym jest w tym 
wypadku opiekun prawny juniora). Wymóg ten 
obowiązuje na mocy przepisów UE i brak numeru 
operatora BSP na modelu oznaczałby, w świetle 
prawa, że przywołany junior latałby nielegalnie – 
komentarz BW].  

 
eID 

Każdy, kto lata modelem powyżej 250 g w Unii 
Europejskiej, potrzebuje eID (numer operatora BSP). 
Członkowie mogą otrzymać ten numer od swojego 
stowarzyszenia, inni piloci modeli muszą wystąpić z 
wnioskiem - bezpośrednio do Federalnego Urzędu 
Lotniczego (www.lba.de) za opłatą. Do modelu należy 
dołączyć eID, który musi być czytelny bez korzystania z 
narzędzi optycznych. Jeśli eID zakłóciłby wygląd 
realistycznej makiety, eID można również umieścić w 
komorze baterii (jeśli można ją otworzyć). Dozwolone 
jest użycie kodu QR. 
eID nie ma nic wspólnego z FAI, jest to rozporządzenie 
UE. I jeszcze jedno ryzyko pomyłki: jeśli zdobędziesz 
certyfikat kompetencji EU A1/A3 („prawo jazdy na 
drona”) w LBA, np. na zawody za granicą, otrzymasz 

również identyfikator ID pilota BSP. Jednak na modelu 
musi znajdować się e-ID, czyli numer operatora BSP. 
 

IDENTYFIKACJA MODELU W PIGUŁCE 

 Identyfikator FAI-ID:  25 mm na górze skrzydła, 
 Wszystkie odłączane części - 10 mm z literami / 

cyframi, 
 Dodatkowo tylko na Mistrzostwach Świata / Europy: 

naklejka FAI, 
 W UE, jeśli ponad 250 g: eID, 
 Zawsze przydatne: imię i nazwisko, adres i numer 

telefonu komórkowego w postaci zwykłego tekstu, 
 I pamiętaj: w modelu mogą pojawić się tylko Twoje 

własne dane (żadne dane osób trzecich, oprócz 
Twoich)! 
 

LICENCJA SPORTOWA FAI 

Jak zdobyć międzynarodową licencję sportową? 
należy składać wniosek co roku? 
Wniosek jest składany na stronie internetowej DAE 
www.daec.de -> Serwis -> Licencja sportowa FAI 
 

 
 
 
Tutaj możesz wprowadzić swoje dane, jeśli to możliwe, 
przesłać identyfikator stowarzyszenia członkowskiego 
(stowarzyszenie państwowe lub jedno-sportowe) i 
zapłacić 10 euro przez PayPal. 
Na tej stronie DAeC znajduje się również link do FAI w 
celu wyszukania i pobrania licencji. 
Ważne jest, aby zapamiętać adres e-mail, pod którym 
zamówiłeś licencję - ponieważ jest on potrzebny do 
pobrania licencji. 
DAeC nadal stosuje również klasyczną metodę 
wstępnego zadruku papieru i dostarczenia licencji w 
postaci wydruku oraz płatności przelewem bankowym. 
Kosztuje 18 euro. 
Na zawodach międzynarodowych nie musisz 
przedstawiać licencji w formie papierowej! 
Organizator musi sprawdzić bazę danych FAI, aby 
upewnić się, że zawodnicy posiadają ważną licencję. 
Kiedy zapytasz („Sprawdź licencję sportową FAI) i 
pobierzesz licencję, zostaniesz przekierowany ze 
strony internetowej DAE do FAI (patrz poniżej). 
Następnie można pobrać licencję w formie 
wydrukowanej na górze raportu. 
 

WIĘCEJ DODATKÓW DO LICENCJI FAI 

Organizatorzy i członkowie podkomisji mogą uzyskać 
dostęp do sprawdzania wszystkich licencji według 
nazwy. W tym miejscu można również ustalić FAI-ID 



sportowców, którzy nie posiadają aktualnie ważnej 
licencji. Przewodniczący podkomisji itp. mogą 
otrzymać dostęp, dzięki któremu można od razu 
sprawdzić całe tabele w Excelu z uczestnikami lub 
określić FAI-ID. Jeśli nie możesz przejść dalej z 
zapytaniem, ponieważ coś jest nie tak z adresem e-

mail lub licencja wygasła, możesz poprosić o pomoc 
zaufaną osobę, która ma specjalny dostęp. 
 
[Ostatnia, krótka część artykułu, zatytułowana Notatki 
z CIAM, została celowo pominięta przez piszącego te 
słowa]. 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 


