
Walne zebranie Sekcji M 2022 – Protokół    Kędzierzyn Koźle 17.09.2022 

 

Przewodniczący zebrania: Rafał Nitecki 

Protokolant: Mariusz Ciszewski 

 

 

 

Na zebraniu stawiło się 25 Członków Sekcji M z głosem stanowiącym. 

Przewodniczący Zarządu Sekcji przedstawił sprawozdanie działalności Sekcji M w roku 2022. 

Następnie Walne Zebranie przeszło do dyskusji i głosowań nad zgłoszonymi wnioskami przesłanymi 

przez Członków Sekcji. 

Wniosek 1: 

Proponuję przeplatać start zawodów owal z trójkątem. Nie wpływa to na czas rozgrywek 
a zmniejsza monotonnie. Chodzi o to żeby na przemian zawody rozpoczynać raz owalem np 
mono/hydro a kolejnym razem od trójkąta start, eco. FSRE bez zmian - tak jak pasuje sobota wieczór 
i niedziela rano. 
 
Wyniki głosowania: za 1 głos,  przeciw 18, wstrzymało 6   -- wniosek został odrzucony. 

Wniosek 2: 

Zlikwidować wybór pól startowych - powoduje konflikty. 

Wyniki głosowania: za 13, przeciw 5, wstrzymało 7  -- wniosek został przyjęty. 

Wniosek 3: 

Proponuje rozegranie w roku 2023 trzech rund Mistrzostw Polski zamiast czterech. 
Koszty uczestnictwa w zawodach dynamicznie wzrastają: transport, nocleg, wyżywienie. Dodając 
do nich opłaty startowe, które niewykluczone również mogą wzrosnąć w przyszłym sezonie, wychodzi 
na to, że suma wydatków staje się porównywalna do kosztu budowy jednego modelu (bez 
wyposażenia elektrycznego/elektronicznego). W mediach coraz częściej daje się słyszeć wieści 
o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym czy recesji, stąd dla części z nas każdy wyjazd będzie 
odczuwalnym wydatkiem. Realizując 3 rundy zmniejszymy te koszty średnio o 25%. 
Zmniejszenie ilości Rund Mistrzostw Polski być może zwiększy możliwość realizacji innych imprez 
modelarskich w naszym kraju, np da szansę realizacji przekładanemu od lat Pucharowi Tenschock'a. 
Zawodnicy którzy będą chcieli uczestniczyć w większej ilości imprez zawsze będą mogli wziąć udział 
w zawodach które odbywają się w niedalekiej odległości od naszych granic-np Niemczech, Czechach 
czy Litwie. Jednocześnie rozegranie trzech rund ułatwia dogodne rozłożenie ich w czasie: pierwsza 
impreza na koniec maja, druga na koniec czerwca a trzecia w początku września. Proponuję dokonać 
zmiany w roku 2023 i rozegrać 3 rundy a na koniec sezonu podsumujemy czy wracamy do 4 rund, czy 
też ograniczenie ilości zawodów okazało się dobrym pomysłem i kontynuować to w latach 



następnych. 
 

Wyniki głosowania: za 1, przeciw 14, wstrzymało 10 – wniosek został odrzucony 
 
 
Walne Zebranie po sprawnym głosowaniu przeszło do części Wolne Głosy. 
 
Nawiązana została dyskusja w przedmiocie sędziowania.  
 
Jako jeden z elementów który może pozytywnie wpłynąć na poprawę znajomości przepisów 
zarówno przez zawodników jak i sędziów wskazano potrzebę przetłumaczenia aktualnych 
przepisów Naviga na język polski. Do sporządzenia tłumaczenia zobowiązał się Rafał Nitecki. 
 
Kolega Tomasz Nowak zadeklarował rozpoczęcie pełnienia obowiązków sędziego. 
 
Obecni na zebraniu Koledzy z Klubu KSSM RConLine przedstawili wniosek Prezesa Klubu w 
którym proponowali przeprowadzenie Rundy Mistrzostw Polski podczas Pucharu 
Tenschock’a w roku 2023. Wywiązała się dyskusja, w toku której ustalono iż propozycja jest 
bardzo ciekawa, lecz należałoby przeprowadzić Puchar stricte z przepisami obowiązującymi 
w Regulaminie Startów Sekcji M na rok 2023, w tym ograniczając starty klas wyścigowych do 
soboty i niedzieli. Następnie po przeprowadzeniu minimum 3 kolejek startów z których 
wynik ustalałby punkty do Rankingu MP rozegrać finały które wskażą miejsca w Pucharze 
Tenschock’a. 

 

Kolega Marek Sobczyk zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o refleksję w sprawie składek - 
zastanowić się nad opłatami startowymi i ich wysokością, czy konieczne jest płacenie rocznej 
składki 60 zł i na zawodach kolejnych opłat. Kolega Tomek Nowak wnioskował aby nie 
zmniejszać opłat tylko za zgromadzone środki dokonać kolejnych zakupów, np. wagi. 
 

Rozpoczęła się dyskusja o sytuacji Sekcji M na świecie, potencjalnej organizacji Mistrzostw 
Świata w Modelarstwie Klas M w Polsce i związanej z tym konieczności budowy zespołu 
wolontariuszy.  
 

Obecny na zebraniu kolega Donatas Ceponis z Litwy złożył w imieniu Litewskiej Sekcji M 
podziękowania dla wszystkich w Polsce, za zorganizowanie udanych zawodów i miłe 
przyjęcie. Zaprosił wszystkich Członków Polskiej Sekcji M do udziału w zawodach 
organizowanych na Litwie, które mają się odbyć w 2023 roku. 
 

Przewodniczący zakończył Walne Zebranie.  


