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OGŁOSZENIE TERMINU I MIEJSCA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SEKCJI M W ROKU 2018 

 

 

Zgodnie z § 14 Regulaminu Sekcji CKM LOK Zarząd Sekcji M zwołuje na dzień 08.09.2016 na godzinę 

19.00 w Kędzierzynie-Koźlu w miejscu rozgrywania IV Rundy Mistrzostw Polski Modeli Pływających  

Klas M Walne Zebranie Członków Sekcji M. 

Porządek Zebrania obejmuje: 

- sprawozdanie Zarządu Sekcji M, 

- wybory uzupełniające do Zarządu Sekcji na stanowisko Sekretarza, 

- dyskusję nad zgłoszonymi wnioskami przesłanymi przez Członków Sekcji [pisownia oryginalna, w 

kolejności nadejścia wniosków]: 

 

1. Rozgrywki zawodów GP: Starania o 5-6 rund w sezonie 

Do 4 rund w sezonie - wyniki n-1 

Powyżej 4 rund w sezonie - wyniki n-2 

 

Są chętni na organizacje zawodów. Im więcej tym lepiej :) To rozwija tą dyscyplinę. Jednak nie każdy 

chce jeździć na tyle rund stąd wzorem Czechów n-2 przy większej ilości rund :) Ten co pojedzie może 

zawsze poprawić najgorszy swój wynik :) 

 

2. Likwidacja rozgrywek w Otwartych Mistrzostwach Polski klas wyścigowych. Tylko F1E i F3E. 

 

Bezsensowne jest sztuczne składanie startujących na ostatnich zawodach w klasie, w której cały 

sezon nikt nie rywalizował. Trzeba ograniczyć takie zachowania. Po drugie to zaoszczędzi czas na 

zwodach. A jest taka potrzeba bo doszła nowa klasa Start. Przykładem jest w tym roku Hydro2. Na 

ostatnich zawodach zmontuje się 3 zawodników i rozda medale. Jaką mają ona wartość w 

porównaniu z Eco czy Mini hydro? 

 



 

Proponuję żeby przed każdymi zawodami sędzia główny udzielał krótkiego instruktażu z przepisów. 

Dotyczącego zasad zachowania podczas wyścigu, kiedy można wyprzedzać, kto ma pierwszeństwo, za 

co żółta kiedy czerwona kartka kartka i czym skutkuje. Myślę że wielu młodych i starszych 

zawodników nie zna tych przepisów. 

 

 

Składam wniosek o ujednolicenie nazwy dla nowej Klasy Start. Zagłosujmy czy ma się nazywać "Start, 

"Eco Start", "Mini Eco Start". Może jakieś inne propozycje? 

 

 

1.sprawy finansowe: 

-zrównanie składki za model/ujednolicenie/ 

-zniesienie startu bez opłaty licencyjnej 

-rejestracja tylko przez internet 

-jeżeli zgłosiłeś start w danej klasie a nie startujesz to wnosisz oplatę 

-składka od zawodnika przenieś na rzecz sekcji. 

2.sprawy organizacyjne: 

-starty według zapisu czeskiego: jeżeli juniorów jest co najmniej trzech startują oddzielnie w ostatniej 

jako osobna w innym przypadku według ranking 

-rozdzielenie wiekowe jeżeli w kazdej grupie co najmniej po 3 i więcej 

-do 6 zawodników rozgrywamy 3 biegi i stosujemy n-1 

-od 7 zawodników 4 biegi i stosujemy n-2 

-cykl zawodów traktujemy n-1 niezależnie od ilości cykli. 

-dopuszczać starty nawet zawodnika jednego w klasie 

-przy tej samej ilości punktów stosujemy zasadę :wiecej 100,więcej 85 i tak dalej lub wynik o jeżeli to 

nie pomoże to wynik na odrzuconej rundzie dla danego zawodnika. 

3.sprawy strukturalne: 

-przeprowadzić dostosowanie do przepisów MSiT ewentualnie zbudowanie związku zgodnego z 

wymogami. 

-określić dalsze działania na płaszczyznie stowarzyszenie LOK a Naviga. 

-nie stosowań nazewnictwa finał MP tylko kolejna runda. 

 



Zarząd serdecznie zaprasza Wszystkich Członków Sekcji M uprawnionych do udziału z głosem 

stanowiącym w Walnym Zebraniu, tj. osoby, które w okresie od dnia 11.09.2017 zostały sklasyfikowane 

w zawodach sportowych organizowanych przez Sekcję M lub pełniły w nich funkcje sędziowskie oraz 

w roku 2018 będą miały ukończone minimum 16 lat. 

W przypadku niestawienia się połowy Członków Sekcji z głosem stanowiącym, drugi termin Walnego 

Zebrania ustanawia się na dzień 08.09.2018 na godzinę 19.30. 

 

 

 

      W imieniu Zarządu, 

         Przewodniczący Sekcji M  

                   Rafał Nitecki 


