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REGULAMIN 
licencjonowania sędziów sportowych modelarstwa lotniczego i kosmicznego 

Edycja 2020 – obowiązuje od 26 maja 2020 r. 

 
 
Użyte skróty / wyjaśnienia: 

 

KS 
Klub Sportowy Aeroklubu Polskiego - organizacja posiadająca status członka 
zwyczajnego AP i ważną na dany rok licencję klubu sportowego 

KN Kadra Narodowa 

LKS Licencja Klubu Sportowego 

PŚ Puchar Świata 

MP Mistrzostwa Polski 

PP Puchar Polski 

KM Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego 

SG AP Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego 

AP Aeroklub Polski 

MS Ministerstwo Sportu 

FAI CIAM Komisja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego FAI 

FAI Międzynarodowa Federacja Lotnicza 

Kodeks FAI 
Kodeks Sportowy FAI (zasady ogólne CIAM i Sekcja 4 – modelarstwo lotnicze  
i kosmiczne) 

Kalendarz Kalendarz Imprez Sportowych AP 

LSS Licencja Sędziego Sportowego w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym 

Sędzia główny 
Osoba nadzorująca przebieg zawodów (w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu 
Sportowego FAI i Aeroklubu Polskiego) 

Sędzia prowadzący Osoba odpowiedzialna za przebieg zawodów w wybranej konkurencji zawodów 

Kategoria Dziedzina modelarstwa obejmująca modele o podobnych parametrach 

Konkurencja  Rywalizacja modelami o jednakowych parametrach technicznych  
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1. Regulamin stosuje się do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcję sędziego 
sportowego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, w ramach współzawodnictwa 
sportowego organizowanego przez Aeroklub Polski (Komisję Modelarską) oraz 
Międzynarodową Federację Lotniczą FAI (Komisję Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 
CIAM).  

2. Dokumenty uprawniające do wykonywania czynności sędziego sportowego: 

a) w zawodach krajowych – Licencja sędziego sportowego. 
b) w zawodach międzynarodowych – LSS i dodatkowo, w przypadku oceny subiektywnej, wpis 

SG AP na listę sędziów międzynarodowych FAI CIAM na dany rok kalendarzowy. 

3. LSS z uprawnieniami do sędziowania zawodów krajowych przyznaje i pozbawia AP,  
za pośrednictwem upoważnionego pracownika Działu Sportu. 

4. Sprawę wpisu sędziego na listę sędziów międzynarodowych FAI CIAM, z upoważnienia SG AP  
i na wniosek KM, realizuje Delegat AP do FAI CIAM.  

5. W zakresie LSS mogą być przyznane następujące uprawnienia: sędziego klasy III 
(chronometrażysty), sędziego klasy II, sędziego klasy I. 

5.1. Uprawnienia sędziego prowadzącego klasy II i klasy I mogą być przyznane w następujących 
kategoriach: 

a) F1  - modele swobodnie latające, 
b) F2  - modele latające na uwięzi, 
c) F3 - modele akrobacyjne, 
d) F3 - modele szybowców, 
e) F3 - modele śmigłowców, 
f) F4 - makiety latające na uwięzi i zdalnie sterowane, 
g) F5 - modele z napędem elektrycznym, 
h) F9 - modele dronów, 
i) S - modele kosmiczne, 

  w wybranej konkurencji (konkurencjach), jak we wniosku o nadanie uprawnień. 

5.2. Uprawnienia sędziego oceny subiektywnej klasy II i klasy I mogą być przyznane  
w następujących konkurencjach lub kategoriach: 

a) F2A, F2B, F2C, F2D - modele latające na uwięzi, 
b) F3A, F3P, F3M, F3S - modele akrobacyjne, 
c) F3C, F3N    - modele śmigłowców, 
d) F4       - makiety latające na uwięzi i zdalnie sterowane, 
e) S5, S7     - makiety rakiet. 

5.3. Uprawnienia sędziego międzynarodowego FAI CIAM, mogą być przyznane w następujących 
konkurencjach lub kategoriach: 

a) F2A, F2B, F2C, F2D - modele  latające na uwięzi, 
b) F3A, F3P, F3M, F3S  -  modele akrobacyjne, 
c) F3C, F3N    - modele śmigłowców, 
d) F4       - makiety latające na uwięzi i zdalnie sterowane, 
e) S       - modele kosmiczne. 

6. Sędzia klasy III ma prawo wykonywania czynności chronometrażysty: 

a) w zawodach krajowych i otwartych międzynarodowych FAI CIAM, 
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b) przy próbach ustanawiania rekordów Polski i świata, 
c) w mistrzostwach świata i Europy, pod warunkiem znajomości języka angielskiego  

oraz zaproszenia przez organizatora i uzyskania zgody AP. 

7. Sędzia klasy II ma prawo wykonywania czynności sędziego klasy III oraz: 

a) sędziowania zawodów krajowych w konkurencjach z oceną subiektywną, 
b) pełnienia funkcji sędziego prowadzącego daną konkurencję zawodów krajowych, 
c) pełnienia funkcji sędziego głównego zawodów krajowych 

(zawsze w zakresie posiadanych uprawnień i za wyjątkiem Mistrzostw Polski). 

8. Sędzia klasy I ma prawo wykonywania czynności sędziego klasy II oraz: 

a) sędziowania Mistrzostw Polski w konkurencjach z oceną subiektywną, 
b) pełnienia funkcji sędziego prowadzącego daną konkurencję, 
c) pełnienia funkcji sędziego głównego Mistrzostw Polski, 
d) pełnienia funkcji sędziego głównego zawodów FAI CIAM rozgrywanych w kraju, pod 

warunkiem znajomości języka angielskiego, 
e) nadzorowania prób ustanawiania rekordów Polski i świata 

(zawsze w zakresie posiadanych uprawnień). 

9. Sędzia międzynarodowy FAI CIAM ma prawo wykonywania czynności sędziego klasy I oraz: 

a) pełnienia funkcji członka Jury lub sędziego w otwartych zawodach międzynarodowych FAI 
w konkurencji (konkurencjach) wymienionych w pkt. 5.3, po zaproszeniu przez organizatora, 

b) sędziowania mistrzostw świata lub Europy, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Prezydium 
Międzynarodowej Komisji Modelarskiej FAI CIAM 

(zawsze w zakresie posiadanych uprawnień). 

10. LSS z określonymi uprawnieniami może być przyznana osobie, która jest członkiem klubu 
sportowego (stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym AP, posiadającego LKS ważną 
na rok, w którym składany jest wniosek) oraz: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) korzysta w pełni z praw publicznych, 
c) jest pełnoletnia lub ukończyła 16 lat i przedstawi pisemną zgodę przedstawiciela 

ustawowego (rodziców lub opiekuna prawnego) na wykonywanie czynności sędziego 
chronometrażysty, 

d) posiada praktyczne umiejętności sędziowania w zakresie uprawnień, o które się ubiega, 
e) spełni warunki wymagane do przyznania odpowiednich uprawnień, 
f) złoży formalny wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

11. Warunkiem przyznania uprawnień sędziego klasy III jest ukończenie kursu zorganizowanego 
przez AP lub pełnienie funkcji asystenta sędziego klasy III w minimum 3 oficjalnych zawodach. 

12. Warunkiem przyznania uprawnień sędziego klasy II jest:  

a) posiadanie uprawnień sędziego klasy III, 
b) ukończenie kursu organizowanego przez AP lub pełnienie funkcji asystenta sędziego klasy II  

w minimum 3 oficjalnych zawodach, w konkurencji (konkurencjach) odpowiedniej dla 
uprawnień, o które się ubiega. 

13. Warunkiem przyznania uprawnień sędziego klasy I jest:  

a) posiadanie uprawnień sędziego klasy II, 
b) pełnienie funkcji sędziego w minimum 3 oficjalnych zawodach w konkurencji 

(konkurencjach) odpowiedniej dla uprawnień, o które się ubiega, 
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c) poświadczenie w LSS (przez właściwego sędziego) odbytego stażu, o którym mowa 
powyżej. 

14. Oficjalnymi zawodami, są zawody w modelarstwie lotniczym i kosmicznym ogłoszone  
w kalendarzu AP oraz w kalendarzu FAI CIAM. 

15. LSS jest ważna po jej podpisaniu przez posiadacza. 

16. LSS jest przyznawana na czas nieokreślony, a obowiązkiem sędziego jest samokształcenie oraz 
udział w kursach, jeśli są organizowane. 

17. Warunkiem wpisania na listę sędziów międzynarodowych FAI CIAM jest: 

a) posiadanie umiejętności i doświadczenia w sędziowaniu zawodów modelarskich, 
b) posiadanie uprawnienia sędziego klasy I, 
c) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się z innymi 

sędziami.  

18. Lista sędziów międzynarodowych FAI CIAM, uprawnionych do sędziowania w danym roku 
kalendarzowym, jest publikowana na stronie internetowej: 
https://www.fai.org/commission/ciam 

19. Sędzia FAI CIAM wykonuje swoje czynności w zakresie nadanych mu uprawnień  
i w określonym czasie. 

20. Osoba, która została zatwierdzona przez FAI CIAM na listę sędziów międzynarodowych, może 
otrzymać odpłatnie odznakę sędziego sportowego FAI CIAM. 

21. LSS z przyznanymi uprawnieniami przesyłana jest na adres domowy wnioskodawcy (podany 
we wniosku). 

22. Jeżeli wnioskodawca nie spełnił wymaganych warunków a braki formalne we wniosku, mimo 
wezwania, nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, AP odmawia przyznania lub 
podwyższenia uprawnień sędziowskich. 

23. Osoba zainteresowana wpisaniem na listę sędziów AP – na dany rok, zobowiązana jest do 
złożenia wniosku w tej sprawie do KM, do upoważnionej osoby, odpowiedzialnej za sprawy 
sędziowskie (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

24. Lista sędziów AP ma charakter wyłącznie informacyjny, a jej celem jest ułatwienie pracy 
organizatorom zawodów. 

25. AP może pozbawić uprawnień sędziowskich lub je zawiesić, na wniosek KM, w przypadku: 

a) podjęcia decyzji niezgodnej z zapisami Kodeksu Sportowego FAI lub regulaminami AP, 
b) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 

ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem 
sądowym, 

c) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, 
d) rażącego naruszenia obowiązków sędziego sportowego. 

Zawieszenie może być na czas do dwóch lat. Od decyzji o pozbawieniu lub zwieszeniu 
uprawnień sędziowskich przysługuje odwołanie do Zarządu AP – w terminie do 30 dni od daty 
doręczenia decyzji. 

26. Pozbawienie LSS wymaga uzasadnienia. 

27. Odwołania w sprawach przyznawania lub pozbawiania LSS rozpatrywane są przez ZAP. 

28. AP prowadzi ewidencję przyznanych LSS i uprawnień, obejmującą dane, jak we wniosku oraz 
ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie / pozbawieniu LSS. 
 

https://www.fai.org/commission/ciam
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29. Sędzia sportowy ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży z tytułu funkcji 
pełnionej na zawadach. 

30. Za nadanie uprawnień sędziego i wydanie LSS lub podwyższenie uprawnień sędziowskich 
obowiązuje ustalona opłata. Należy ją wpłacić przelewem na konto bakowe KM,  
a potwierdzenie wpłaty dołączyć do wniosku. 

31. Wysokość opłat oraz nr konta bankowego podane są we wniosku.  
 

Załączniki do Regulaminu : 

1. Wniosek o nadanie / podwyższenie uprawnień sędziego, 
2. Wniosek o wpisanie na Listę sędziów AP. 


