
 
 

Protokóù z wiosennego posiedzenia 
 

Centralnej Komisji Modelarstwa LOK 
 
 Dnia 22 marca br. odbyùo siê posiedzenie Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku 

Sportowego Modelarstwa Koùowego i Pùywaj¹cego � Centralnej Komisji Modelarstwa 

LOK. Obrady odbyùy siê w sali konferencyjnej LOK w Warszawie przy ul. Chocimskiej 

14. W posiedzeniu brali udziaù czùonkowie CKM oraz zaproszeni go�cie (lista 

obecno�ci � zaù. 1). W posiedzeniu, ze wzglêdów osobistych,  nie wziêli udziaùu 

przedstawiciele Sekcji NS. W wiosennych obradach CKM uczestniczyù dyrektor pionu 

sportów obronnych, wodnych i politechnicznych Biura ZG LOK dr Dariusz 

Br¹¿kiewicz. 

 O godz. 11.00 obrady otworzyù przewodnicz¹cy CKM Andrzej Czarczyñski.  

Nastêpnie dokonaù prezentacji osób uczestnicz¹cych w obradach. W dalszej 

kolejno�ci zapoznaù zebranych z porz¹dkiem obrad, którzy w gùosowaniu 

opowiedzieli siê jednomy�lnie za jego przyjêciem. 

1.Omówienie i zatwierdzenie kalendarza imprez modelarskich CKM LOK na      

2014 r. 

   Ka¿da z Sekcji przedstawiùa i omówiùa swój kalendarz imprez, a nastêpnie             

zùo¿yùa go na rêce przewodnicz¹cego CKM. 

 W Sekcji Modeli Samochodów RC zostanie przeprowadzone 14 imprez. 

Ju¿ 5-6 kwietnia odbêd¹ siê Halowe Mistrzostwa Polski Modeli 

Samochodów z Napêdem Elektrycznym. Ostatnimi zawodami w 

sezonie 2014 bêdzie Grand Prix Nowego S¹cza. Zawody odbêd¹ siê 4 

paêdziernika br. 

 Sekcja Modeli Jachtów Ýaglowych F5 planuje rozegraã 11 imprez. W 

tym sezonie po raz pierwszy zostan¹ rozegrane regaty w Gorzowie 

Wielkopolskim. Regaty zakoñczenia sezonu i zarazem Mistrzostwa 

Polski w klasie F5-10 odbêd¹ siê w Wie¿ycy w dniach 27-28.09.2014 r.  

 W Sekcji Modeli Pùywaj¹cych Klas NS planuje siê rozegranie 10 imprez 

krajowych oraz udziaù w Mistrzostwach Europy, które odbêd¹ siê w 

Rosji w Kalingradzie w dniach 21-27.07.2014 r. Pierwsze zawody w tym 

sezonie odbyùy siê ju¿ w lutym w Opolu. Zawody na zakoñczenie 
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sezonu 2014 odbêd¹ siê w dniach 13-14 sierpnia w Skar¿ysku �

Kamiennej. 

 Sekcja Modeli Úlizgów Spalinowych FSR  nie przedstawiùa swojego 

kalendarza  imprez. Wymaga on jeszcze dalszych uzgodnieñ odno�nie 

terminów ich przeprowadzenia. W sekcji nie ma problemu z 

organizatorami imprez, którzy s¹ w stanie pozyskaã pieni¹dze nawet  z 

Unii Europejskiej. Jak powiedziaù przedstawiciel Sekcji Zbigniew 

Skrzypiec.  �Na zawodach modelarskich mo¿na nawet zarobiã.  Jednak 

wyst¹pi konieczno�ã podpisania za ka¿dym razem umowy miêdzy 

organizatorem zawodów a Lig¹ Obrony Kraju, jako Polskim Zwi¹zkiem 

Modelarstwa Koùowego i Pùywaj¹cego�. Sprawy te zostan¹ bli¿ej 

omówione pomiêdzy Sekcj¹ FSR a Prezydium CKM. 

 W Sekcji Modeli Úlizgów Elektrycznych zaplanowano 5 imprez. W lipcu 

w Kêdzierzynie Koêlu  zostanie rozegrany Puchar Europy. Swój udziaù 

zapowiedzieli modelarze z Anglii, Czech i Rosji. Trwaj¹ tak¿e rozmowy 

na temat zorganizowania w  2015 r. w Polsce (Kêdzierzyn-Koêle) 

Mistrzostw Úwiata Modeli Úlizgów klas M. 

 W Sekcji Wystawowych Modeli Redukcyjnych Statków i Okrêtów klas C 

zostan¹ rozegrane 3 imprezy krajowe. Ponadto Sekcja zapowiada 

udziaù swoich zawodników w Mistrzostwach Úwiata NAVIGA, które 

odbêd¹ siê w dniach 28.06.-6.07.2014 r. w Starej Zagorze w Buùgarii. 

 W Sekcji Modeli Plastikowych P odbêdzie siê 10 imprez. Mistrzostwa 

Polski zostan¹ rozegrane w Skawinie w dniach 27-28.09.2014 r. 

Ponadto odbêd¹ siê tak¿e ró¿nego typu zawody regionalne, które nie 

s¹ wpisane do kalendarza imprez LOK. 

 Sekcja Modeli Kartonowych planuje 3 imprezy, tj. w Ole�nicy, Skawinie 

i Warszawie. Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych odbêd¹ siê w tym 

roku w Ole�nicy. Ich termin rozegrania ustalono na 12÷14.09.2014 r. 

Po zapoznaniu siê z proponowanymi kalendarzami imprez Centralna Komisja 

Modelarska  jednogùo�nie  przyjêùa w gùosowaniu kalendarz imprez  LOK na 2014 r. 

2. Omówienie finansowania imprez modelarskich w 2014 r.  

W zwi¹zku z nadal utrzymuj¹cym siê kryzysem w kraju istniej¹ problemy  
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z pozyskaniem �rodków z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sportu i 

Ministerstwa Edukacji Narodowej na sport modelarski. Przykùadowo Ministerstwo 

Sportu niechêtnie dofinansowuje sporty, które  nie maj¹ rangi olimpijskiej. Podczas 

obrad zastanawiano siê tak¿e nad zasad¹ podziaùu �rodków na poszczególne 

Sekcje. Chodzi o to czy wszystkie Sekcje maj¹  otrzymaã po równo, czy te¿ przyj¹ã 

inn¹ zasadê rozdziaùu �rodków. Z pewno�ci¹ zabraknie w tym roku pieniêdzy na 

zawody eliminacyjne. 

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie przez CKM LOK listy sêdziów gùównych imprez 

modelarskich wymienionych w kalendarzu na 2014 r. 

- Punkt ten zostaù omówiony podczas prezentowania przez poszczególne 

Sekcje wùasnych kalendarzy imprez. Podczas tej prezentacji podawano 

równie¿ imiona i nazwiska sêdziów gùównych poszczególnych imprez. 

Zostali oni zatwierdzeni podczas gùosowania nad przyjêciem kalendarza 

imprez. 

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sekcji CKM LOK. 

- Przewodnicz¹cy CKM LOK zapoznaù zebranych z proponowanymi przez 

Sekcje dalszymi zmianami w regulaminie. Uczestnicz¹cy w obradach nie 

mieli wiêcej uwag odno�nie regulaminu. Uchwaù¹ Nr 1/2014 CKM LOK 

(zaù¹cznik nr 2) regulamin zostaù przyjêty jednogùo�nie. Wchodzi on w ¿ycie 

z dniem 22.03.2014 r.  Regulamin zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej LOK. 

5. Zatwierdzenie  skùadów Kadry  Narodowej i trenerów powoùanych na 2014 r. 

 Proponowani trenerzy w poszczególnych Sekcjach:  

   - Sekcja M � Jan Stolarek, 

   -Sekcja F5 � Grzesùaw Suwalski, 

   - Sekcja FSR � Robert Mecdorf,  

        - Sekcja  Modeli Samochodów �   Andrzej Trella 

W zwi¹zku z tym, ¿e kandydatura  trenera Sekcji NS wywoùaùa kontrowersjê 

a w posiedzeniu nie uczestniczyù ¿aden z czùonków  Zarz¹du tej sekcji, postanowiono 

odùo¿yã sprawê zatwierdzenia jej  trenera i wystosowano   nastêpuj¹ce o�wiadczenie 

:�Centralna Komisja Modelarstwa LOK wyra¿a ubolewanie, ¿e na posiedzeniu CKM 

w dniu 22.03.2014 r. nie uczestniczyù ¿aden z czùonków Zarz¹du Sekcji NS i 

upowa¿nia Prezydium CKM do uzgodnienia kandydatury trenera Sekcji z Zarz¹dem 

Sekcji.� 
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Za przyjêciem o�wiadczenia zebrani gùosowali jednomy�lnie.  

6. Wyst¹pienie przewodnicz¹cego Kolegium Sêdziów w sprawach zwi¹zanych z 

prac¹ sêdziowsk¹.  

-   Funkcje, zadania i pracê Kolegium Sêdziów przedstawiù jego przewodnicz¹cy  

    Marian Taborek. Jest opracowywany nowy regulamin Kolegium Sêdziów. Jednak   

    w dalszym ci¹gu obowi¹zuj¹ i bêd¹ obowi¹zywaã 3 klasy sêdziowskie: I, II i III.    

    Licencje sêdziowskie wydaje Kolegium Sêdziów. 

 

Kolegium Sêdziów opiniuje tak¿e kandydatów na sêdziego 

miêdzynarodowego. W 2013 r. NAVIGA przyznaùo   2 polskim sêdziom licencje 

sêdziego miêdzynarodowego, którzy nie mieli akceptacji  Kolegium Sêdziów.  Po 

sprawdzeniu wniosków, które wpùynêùy do NAVIGA okazaùo siê, ¿e nie ma na nich 

¿adnego podpisu ze strony polskiej. Ponadto osoby te nie speùniaùy wymagañ do 

nadania im licencji sêdziego miêdzynarodowego. 

W zwi¹zku z powy¿szym przewodnicz¹cy Kolegium Sêdziów wyst¹più do CKM 

LOK z nastêpuj¹cym wnioskiem:  

�Przewodnicz¹cy Kolegium Sêdziów wnioskuje, by Centralna Komisja 

Modelarstwa wyst¹piùa do Prezydium NAVIGA o pozbawienie uprawnieñ sêdziego 

miêdzynarodowego NAVIGA  Mirosùawa Golika i Marka Sobczyka oraz pozbawienia 

tych osób na okres 4 lat mo¿liwo�ci peùnienia funkcji sêdziowskich na zawodach 

modelarskich organizowanych przez LOK od dnia 22.03.2014 r.� 

Podczas gùosowania jedna osoba wstrzymaùa siê od gùosu, pozostali byli za 

jego przyjêciem. 

7.Omówienie i zatwierdzenie trybu informowania o dziaùalno�ci Polskiego 

Zwi¹zku Modelarstwa Koùowego i Pùywaj¹cego na witrynie LOK. 

- Obecnie istnieje kilka witryn prywatnych, które mieni¹ siê stronami 

oficjalnymi danej Sekcji. Na tych stronach pojawiaj¹ siê nieraz   tre�ci 

nieakceptowane przez  Centraln¹ Komisji Modelarstwa LOK. W zwi¹zku z 

powy¿szym Centralna Komisja Modelarstwa podjêùa uchwaùê nr 2/2014  

(zaù¹cznik nr 3), ¿e oficjalne  informacje dotycz¹ce  dziaùalno�ci PZSMK i P 

bêd¹ zamieszczane wyù¹cznie na stronie internetowej Ligi Obrony Kraju w 

dziale MODELARSTWO. 

                Podczas gùosowania uchwaùa zostaùa przyjêta jednogùo�nie. 

8. Zatwierdzenie wzoru komunikatów z imprez modelarskich PZSMK i P. 
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- Omówiono wzory komunikatów modelarskich. Ustalono, ¿e ka¿da Sekcja 

przedstawi do 6.04.2014 r. wzory komunikatu odpowiedniego dla specyfiki 

danej Sekcji. Nastêpnie wzory komunikatów zostan¹ przekazane do 

przewodnicz¹cego CKM celem ich opracowania. 

9. Omówienie pozostaùych dokumentów, które powinny obowi¹zywaã w   

Zwi¹zku Sportowym oraz tryb ich wdra¿ania. 

- Omówiono rodzaj dokumentów, które powinny znaleêã siê na stronie 

PZSMK i P  oraz zasady funkcjonowania tej strony. 

10.Wyst¹pienie redaktora naczelnego miesiêcznika MODELARZ 

- Redaktor naczelny Zbysùaw Gontarz omówiù warunki dziaùalno�ci 

wydawniczej w systemie wolnego rynku. Ponadto poinformowaù zebranych 

o zamieszczonej w numerach 1 i 3 /2014 r. MODELARZA informacji o 

mo¿liwo�ci odpisów 1% podatku na sport modelarski. 

 

Po zakoñczeniu obrad przewodnicz¹cy CKM LOK podziêkowaù wszystkim za 

uczestnictwo w posiedzeniu i ¿yczyù udanego sezonu 2014.  

 

Zbysùaw Gontarz 

 

  

 


