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OGŁOSZENIE TERMINU I MIEJSCA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SEKCJI M W ROKU 2022 
 
 
 
 
 
Zgodnie z § 14 Regulaminu Sekcji CKM LOK Zarząd Sekcji M zwołuje na dzień 17.09.2022 na godzinę 
19.00 w Kędzierzynie-Koźlu w miejscu rozgrywania V Rundy Mistrzostw Polski Modeli Pływających 
Klas M Walne Zebranie Członków Sekcji M. 
 
 
Porządek Zebrania obejmuje: 
- sprawozdanie Zarządu Sekcji M, 
- dyskusje i głosowania nad zgłoszonymi wnioskami przesłanymi przez Członków Sekcji (poniżej  
w kolejności nadejścia): 
 
I. 
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. 
 
2. Zlikwidować wybór pól startowych - powoduje konflikty. 
 
II.  
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. 
 
Zarząd serdecznie zaprasza Wszystkich Członków Sekcji M uprawnionych do udziału w Walnym 
Zebraniu, tj. osoby, które w okresie od dnia 17.09.2021 zostały sklasyfikowane w zawodach 
sportowych organizowanych przez Sekcję M lub pełniły w nich funkcje sędziowskie. 
W przypadku niestawienia się połowy Członków Sekcji z głosem stanowiącym, drugi termin Walnego 
Zebrania ustanawia się na dzień 17.09.2022 na godzinę 19.20. 
 
 
 
 
 
 

W imieniu Zarządu,  
 

Przewodniczący Zarządu Sekcji M  
 

    Rafał Nitecki 

 

 

 


