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Protokół z Walnego Zebrania Sekcji M w roku 2017,  

zwanego dalej Zebraniem. 

 

Protokolant: Jacek Dzwonkowski 

Komisja skrutacyjna: Waldemar Toruniewski, Adrian Stolarek, Darek Wroniecki 

 

Spotkanie otworzył Przewodniczący Sekcji Rafał Nitecki, z urzędu pełniący funkcję Przewodniczącego 

Zebrania i zaproponował na stanowisko protokolanta k. Jacka Dzwonkowskiego. 

Dokonano sprawdzenia obecności zebranych członków Sekcji M, podpisami na liście obecności 

stwierdzono 22 członków Sekcji uprawnionych do głosu stanowiącego w Zebraniu. 

Następnie sprawozdanie działalności Zarządu w roku 2017 krótko przedstawił Rafał Nitecki.   

Następnym punktem Zebrania były wybory uzupełniające do Zarządu Sekcji M na stanowiska 

Skarbnika i Sekretarza Sekcji. Celem usprawnienia zaproponowano głosowanie jawne. Żaden z 

Członków Sekcji nie wniósł zgłosił sprzeciwu. 

Rafał Nitecki zgłosił kandydatury: 

Skarbnika – Tomasza Nowaka 

Sekretarza – Jacka Dzwonkowskiego  

Obydwaj kandydaci potwierdzili zgodę na kandydowanie na stanowiska do Zarządu Sekcji. 

 

Kolega Tomasz Nowak otrzymał 20 głosy poparcia i 2 głosy wstrzymujące się, brak głosów sprzeciwu. 

Kolega Jacek Dzwonkowski otrzymał 22 głosy poparcia, brak głosów wstrzymujących się i sprzeciwu. 

 

Następnie Przewodniczący zreferował zmiany w przepisach Naviga które zostały ustalone podczas 

Mistrzostw Świata w Nagykanizsa. 

 

Na Zebranie dotarł kolega Jan Kusz. Odtąd obecnych na Zebraniu 23 uprawnionych do głosowania. 

 

Kolejnym etapem Zebrania było ustalenie kluczowych decyzji w sprawie rozgrywania Zawodów Sekcji 

M w roku 2018. Postanowiono oddawać głosy jawnie, żaden z Członków Sekcji nie zgłosił sprzeciwu 

do takiej formy przeprowadzenia głosowania. 

 

Podjęto głosowanie w sprawie rozgrywek z finałami lub w innym systemie. Za finałami opowiedział 

się: 1 głos, przeciw 17 głosów, wstrzymujących się 5 głosów. 

Sekcja opowiedziała się za systemem rozgrywek różnym od wyłaniania zwycięzców w finałach. 

 



Podjęto głosowanie w przedmiocie ilości kolejek startów klas wyścigowych (z wyłączeniem klasy FSR): 

3 lub 4. Za 3 kolejkami opowiedziało się 9 głosów, za 4 kolejkami 11 głosów, wstrzymujących 3 głosy. 

Sekcja opowiedziała się za przeprowadzaniem 4 kolejek startów w czasie każdej Rundy MP. 

 

W toku dyskusji zaproponowano wyłanianie wyniku rundy w klasach wyścigowych (nie dotyczy klasy 

FSR) poprzez sumę najlepszych 2 biegów, niezależnie od ilości rozegranych kolejek – na przykład w 

przypadku rozegrania mniej niż 4 kolejki ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Podjęto 

głosowanie: za opowiedziało się 19 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących 3 głosy. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby w sezonie 2018 i następnych zwolnić od opłaty startowej i 

organizacyjnej zawodnika który pierwszy raz startuje na zawodach organizowanych przez Sekcję. 

Wynik z pierwszych zawodów do rankingu Grand Prix zostanie w takim przypadku zawodnikowi 

zaliczony jeżeli wniesie opłatę organizacyjna i zostanie członkiem Sekcji. Wniosek przyjęto przez 

aklamację. 

 

Nastąpiła dyskusja nad koncepcją przesunięć zawodników pomiędzy grupami wbrew pozycji zgodnej 

z rankingiem celem rozdzielenia opiekuna/trenera oraz jego podopiecznego juniora aby mogli 

startować w osobnych grupach. Podjęto głosowanie nad możliwością przesunięcia na wniosek 

zawodnika w wyżej wymieniony sposób: przyjęto przez aklamację.  

 

Następnie wywiązała się dyskusja w przedmiocie przyszłości Polsko-Czeskiego Pucharu Przyjaciół. 

 

Podjęto aspekt podwyższenia diet sędziowskich, upoważniono Reprezentantów Sekcji do 

przedstawienia zagadnienia na CKM. 

 

Następnie przeprowadzono głosowanie w przedmiocie sposobu rozgrywania klasy FSR. Głosowano 

nad ilością kolejek klasy FSR przeprowadzanych w trakcie Rundy: 

3 biegi w FSR – 3 głosy, reszta głosy wstrzymujące, 

2 biegi w FSR – 9 głosów, reszta głosy wstrzymujące. 

 

Sposób wyłonienia miejsc i punktacji w danej Rundzie: 

Wynik najlepszej kolejki zawodnika – 8 głosów, reszta głosy wstrzymujące, 

Suma 2 kolejek – 4 głosy, reszta głosy wstrzymujące, 

 

Zaproponowano, aby klasyfikację juniorów w danej klasie przeprowadzano, jeżeli w danej klasie 

startuje co najmniej 3 juniorów. Przyjęto przez aklamację. 

 

Wywiązała się dyskusja w przedmiocie zmiany oprogramowania do przeprowadzania zawodów, na 

sprawdzone już w Sekcji M oprogramowanie stosowane w Sekcji Modeli Kołowych RC, który również 

umożliwia rejestrację zawodników do zawodów. Zarząd Sekcji ma ustalić czy nie istnieją przeszkody 

natury technicznej i zadecydować o wdrożeniu nowego rozwiązania. 

 

Podjęto dyskusję na temat sposobu przydzielania zawodników do odpowiednich grup w danej 

Rundzie. Zaproponowano podjęcie pod głosowanie rozwiązania, iż zawodnicy mają przydzielone 

miejsce w danej grupie na podstawie rankingu z poprzednich zawodów (lub z poprzedniego sezonu w 

przypadku I Rundy) przez wszystkie kolejki startów w danej Rundzie. Za opowiedziało się 12 głosów, 

przeciw 3 głosy, reszta głosy wstrzymujące. 

 



Przez aklamację przyjęto zmianę, iż starty rozpoczynają się zawsze od 1 grupy. 

 

Przewodniczący zamknął zebranie o godzinie 21.30. 

 

 

 

        Protokolant: 

 

 

               Jacek Dzwonkowski 

 

 

 


