
WYTYCZNE DLA CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ 
AEROKLUBU POLSKIEGO 

w kategoriach modeli redukcyjno latających F-4B, F-4C i F-4G 
 
 
I  Wytyczne ogólne.  
 
1. Powołanie zawodnika w skład Kadry Narodowej (KN) w danym roku, następuje w oparciu        

o wyniki sportowe uzyskane w sezonie poprzedzającym. Pod uwagę brana jest lista 
klasyfikacyjna sporządzona, w oparciu o uzyskane: 
a) na Mistrzostwach Świata (MŚ) lub Europy (ME), 
b) na Mistrzostwach Polski (MP), 
c) a także klasyfikację końcową Pucharu Polski (PP). 

Listy rankingowe opracowują asystenci Trenera Kadry Narodowej w kategoriach F4B, F4C i 
F4G zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Komisję Modelarską Aeroklubu Polskiego. 
 

2. Przynależność do Kadry Narodowej zawodnik potwierdza pisemnie zobowiązując się do 
realizacji cyklu przygotowawczego do startu w ME/MŚ. W przypadku juniorów fakt ten 
potwierdzają prawni opiekunowie oraz instruktor prowadzący.  

                   
3. Potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 2 jest równoznaczne z przyjęciem przez zawodnika 

obowiązków uczestnika szkolenia centralnego realizowanego przez AP, macierzysty Klub,    
bądź indywidualnie przez samego zawodnika. 

 
4. Każdy członek KN podlega obowiązkowej ocenie stopnia przygotowania oraz kontroli poziomu 

wyszkolenia poprzez czynne uczestnictwo w zgrupowaniu kontrolnym oraz bezpośredni udział 
w rywalizacji sportowej. Oceny dokonują Asystenci Trenera Kadry Narodowej (ATKN F4) w 
kategoriach F4B, F4C i F4G.  

 
5. Plan startów obowiązujący członków KN w roku bieżącym obejmuje:  

- Mistrzostwa Polski Modeli Redukcyjno Latających w kategoriach F-4B (juniorów i seniorów), 
F-4C i F-4G, 

- Ogólnopolskie Zawody zaliczane do punktacji PP, zgodnie z kalendarzem sportowym 
Modelarstwa Lotniczego AP. Liczbę imprez (minimum dwie) oraz ich miejsce określają 
asystenci Trenera Kadry Narodowej. 

6. Nieobecność na wyżej wymienionych zawodach członek KN uprzednio sygnalizuje i uzasadnia 
ATKNF4. 

 
7. W przypadkach stwierdzenia, przez ATKN F4, nie zrealizowania przygotowań zawodnika do 

startu oraz lekceważenia obowiązków członka KN, zawodnik może być odwołany ze składu 
Kadry Narodowej. 

 
8. Zawodnik zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania w trybie pilnym ATKN F4 istotnych 

przeszkód zaistniałych w przygotowaniach do startów, w ramach reprezentacji, czy innych 
powodów formalnych zagrażających jego uczestnictwu w imprezach typu ME/MŚ. 

 
9. Ostateczny skład Reprezentacji Polski w kategoriach F-4B (seniorzy i juniorzy), F-4C i F-4G 

jest ustalany na zgrupowaniu kontrolnym KN, na podstawie: 
a. pozycji zajmowanej na liście klasyfikacyjnej, sporządzonej w oparciu o wyniki 

minionego sezonu 
b. wyników sportowych uzyskanych na zawodach PP, wskazanych przez ATKN F4, 

poprzedzających zgrupowanie kontrolne KN, 
c. ocenę stanu przygotowania na zgrupowaniu kontrolnym KN.  

 
 
 



II   Wytyczne szczegółowe. 

1. Zadania podstawowe obejmują:  
-  doskonalenie znajomości przepisów sportowych kodeksu FAI oraz właściwej ich 

interpretacji, 
-  skompletowanie poprawnej dokumentacji dotyczącej wybranego pierwowzoru, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami FAI, dotyczącymi kategorii F-4  
-  skompletowanie i wykonanie niezbędnych akcesoriów i urządzeń startowych oraz 

transportowych,  

2. Przebieg zgrupowań kontrolnych: 
w ramach obowiązkowego udziału w zgrupowaniu kontrolnym kadry narodowej 
przewiduje się następujące działania: 
- ocenę dokumentacji modeli klasy F4B (seniorów i juniorów), a także F4C i F4G przez 

sędziów uprawnionych do oceny modeli redukcyjno latających rekomendowanych 
przez Podkomisję Modeli F4 Komisji Modelarskiej AP,  

-  dyskusję zawodników z sędziami, w zakresie interpretacji przepisów odnośnie 
przebiegu oceny statycznej, wyboru pokazów i oceny lotów modeli redukcyjno 
latających F-4B, F4C i F4G, 

-  ocenę stopnia zaawansowania prac wykonawczych modeli członków reprezentacji na 
ME/MŚ, 

-  loty treningowe modeli redukcyjno latających,  
- ocena startu członków KN w sezonie poprzednim oraz wskazanych, przez ATKN F4 

w imprezach zaliczanych do punktacji Pucharu Polski, w okresie poprzedzającym 
zgrupowanie kontrolne KN, 

-  ostateczną decyzję o składzie Reprezentacji Polski w kategoriach F-4B (seniorzy, 
juniorzy), F-G i F-4C podejmują Asystenci Trenera Kadry Narodowej. 

                                                      
 


