
Ustka 20.11.2021

Protokół 

Z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sekcji Radiojachtingu
F5 odbytego w Ustce 20.11.2021 r

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie protokołu z ostatniego walnego zebrania Sekcji.

2. Odczytanie sprawozdań z działalności:

- Komandora (załącznik 1)

- Sekretarza 

- Skarbnika (Sprawozdanie przekazano Komandorowi i Sekretarzowi)

3. Nie odczytano Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

Dyskusja po odczytaniu Sprawozdań.

Eugeniusz Ginter poinformował o budowie nowej konstrukcji ,,M-ki” czym tchnął nadzieję na rozwój 

tej klasy. 

Jeżeli będą nowe konstrukcje i będzie więcej imprez w tej klasie jest duża szansa, że wzrośnie 

popularność tej klasy. W 2022 roku zaplanowane są  2 imprezy w klasie F5M.

4. Andrzej Mielicki – przypomnienie podjętych wcześniej działań mających na celu przejścia Naszej 

Sekcji z NAVIGI do WS. Nasza Sekcja Radiojachting jest na liście WS dzięki zarejestrowaniu 

kilkanaście (albo więcej) lat temu przez grupę modelarzy Stowarzyszenia Sterników Jachtów 

Sterowanych Radiem. Stowarzyszenie to jednak nie rozpoczęło działalności.

Pytanie i temat do sprawdzenia - Czy można na podstawie wcześniej przedstawionych dokumentów 

odnowić zarejestrowanie Stowarzyszenia Sterników Jachtów Sterowanych Radiem.  

Po odnowieniu rejestracji będzie możliwość wejścia formalnie w struktury PZŻ.

Dokumenty z wcześniej wykonanej rejestracji Stowarzyszenia Sterników Jachtów Sterowanych 

Radiem zostały przekazane do Komandora. Niewątpliwie wprowadzenie zmian w statucie i wysłanie 

ich do Sądu zajmie mniej czasu niż ponowna Rejestracja Stowarzyszenia - która jeżeli będzie musiała 

być wykonana od początku może trwać nawet dwa lata. 



Katarzyna Hawrus podjęła się przewodniczeniu prac mających na celu odnowienie rejestracji 

Stowarzyszenia Sterników Jachtów Sterowanych Radiem i poprowadzenia prac do formalnego wejścia

tego Stowarzyszenia w struktury PZŻ.  Andrzej Mielicki wyraził chęć pomocy Kasi w poprowadzeniu

w/w działalności. 

Sekcja Radiojachtingu F5 Szczecin na swoje Stowarzyszenie i potrafi działać w strukturach 

Stowarzyszenia – też służy pomocą i można bazować na ich doświadczeniu. 

Podsumowując:

4.1. Dążymy do odtworzenia Stowarzyszenia Sterników Jachtów Sterowanych Radiem.

4.2. W przypadku niemożliwości odtworzenia Stowarzyszenia należy założyć je od początku.

Wniosek Andrzej M – przyjąć przepisy regatowe WS

5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Sekcji – udzielono

6. Wybory 

Komandor Sekcji – Jerzy Springer

vi-ce Komandor ds. Organizacyjnych – Katarzyna Hawras

vi-ce Komandor ds. Sportowych – Wiesław Rapacki

Sekretarz – Paweł Albrecht

Skarbnik – Jerzy Kordowiecki

Członek Zarządu – Eugeniusz Ginter

Komisja Rewizyjna – Zbigniew Pisorz, Andrzej Becker, Jan Milewski

Trener Kadry – Jan Springer

Działalność Komisji Dyscyplinarnej w przypadku konieczności zostanie przekazana Zarządowi.

7. Kalendarz regat 2022 i obsada sędziowska (załącznik 2)

8. Zmiany w Regulaminie.

Kontynuacja prowadzenie analogicznie jak Ranking z 2021 roku (wzorowany na punktacji skoków 

narciarskich). Naliczanie punktów – uwzględniony podział na dwie grupy wiekowe

Pierwsza grupa wiekowa - młodzik i junior  

Druga grupa wiekowa - senior i starszy senior – oldboy 

Grupy wiekowe:



Młodzik – do 14 lat – rok urodzenia do 2008 

Junior – do 18 lat – rok urodzenia do 2004 

Senior – od 19 do 59 lat – rok urodzenia od 2005 do 1963 

Senior Straszy (Oldboy)  - od 60 lat – rok urodzenia do 1962 

Paweł Albrecht – propozycja usunięcia określenia senior w kategorii wiekowej – urodzeni od 2005 do 

1963 – obecna kategoria senior

9. Instrukcja żeglugi – zostanie opracowana Komandora w porozumieniu z vi-ce Komandorem ds. 

Sportowych – Instrukcja będzie umieszczona na stronie F5 

Propozycja Wiesłwa Rapackiego – startować na podstawie Przepisów Regatowych Żeglarstwa 2021-

2024 

Odstępstwo od przepisów/zmianę  np. nie dotykanie bojek będzie można zawrzeć w instrukcji żeglugi.

Paweł Albrecht - Nie dotykanie bojek może być kontrowersyjnym i trudnym do rozpatrzenia 

przepisem w przypadku radiojachtingu

Link do przepisów 2021-2024 będą na stronie F5.

10. Wolne głosy.

Wiesław Rapacki – Powołanie Kadry Narodowej - nie ma w kalendarzu Regat MŚ dlatego uznano, że 

nie ma powodów do jej powoływania

Marek Gorlikowski – powołanie do Kadry Narodowej w przypadku juniorów daje możliwość 

uzyskania dla nich  nagrody pieniężnej. Dlatego zostanie powołana przez trenera i vi-ce Komandora 

ds. Sportowych Kadra Juniorów. Skład Kadry zostanie przesłany do szefów modelarni posiadających 

juniorów i młodzików - do Marka Gorlikowskiego, Jerzego Kordowieckiego i Grzegorza 

Kukowskiego.

Na tym zakończono zebranie.

11. Obecni na Zebraniu: 

Katarzyna Hawrus, Andrzej Mielicki, Andrzej Becker, Zbigniew Piskorz, Eugeniusz Ginter, Jan 
Milewski, Marek Gorlikowski, Marcin Gransicki, Wiesław Rapacki, Jerzy Kordowiecki, Jerzy 
Springer, Paweł Albrecht

Protokołował: 
Paweł Albrecht POL 9


