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Uchwała nr 1/2022 

Zarządu Sekcji M Centralnej Komisji Modelarstwa LOK 

dotycząca statusu obcokrajowców w rozgrywkach o tytuł Mistrza Polski w roku 2022. 

 

 

§ 1 

Obcokrajowcy zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności posiadający numer 

PESEL, mogą uzyskać status Członka Zwyczajnego Sekcji zgodnie z odpowiednimi zapisami 

Regulaminu Sekcji.  

§ 2 

W przypadku gdy w danej klasie w cyklu rozgrywek wg formuły Grand Prix o Mistrzostwo Polski 

zostaje sklasyfikowanych minimum 3 zawodników obcokrajowców (z wyłączeniem obcokrajowców 

wskazanych w § 1), ustanawia się dodatkowo tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski honorowany 

na ostatniej-finałowej Rundzie Mistrzostw Polski medalem i dyplomem. Odpowiednio stosuje się 

przepisy dotyczące juniorów i przyznania Międzynarodowego Mistrza Polski Juniorów. 

§ 3 

Odpowiednio w klasach F1 i F3 ustanawia się dla obcokrajowców (z wyłączeniem obcokrajowców 

wskazanych w § 1) dodatkowy tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących przyznawania tytułu Mistrza Polski w tych klasach.  

 

 

W imieniu Zarządu Sekcji M CKM LOK 

              Przewodniczący Zarządu Sekcji M CKM LOK 

             Rafał Nitecki 
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Resolution No. 1/2022 

Of the Polish Section M Board 

about the status of foreigners in the Polish Section M Championship in 2022 year. 

 

 

§ 1 

Foreigners residing in the territory of the Republic of Poland, in particular with a PESEL number, may 

obtain the status of a Member of the Polish Section M in accordance with the relevant provisions  

of the Polish Section M Regulations. 

§ 2 

If at least 3 foreigners (excluding foreigners indicated in § 1) are classified in a given class in the series 

of matches according to the Grand Prix formula for the Polish Section M the title of the International 

Polish Champion is additionally established, honored at the final round of the Polish Championships 

with a medal and a diploma. The provisions on juniors and the awarding of the International Junior 

Polish Champion apply accordingly. 

§ 3 

In classes F1 and F3, respectively, an additional title of the International Champion of Poland  

is established for foreigners (excluding the foreigners indicated in § 1), taking into account the 

provisions on awarding the title of the Polish Champion in these classes. 

 

 

On behalf of the Board of the M Section CKM LOK 

Chairman of the Board of the M CKM LOK Section 

     Rafal Nitecki 


