
MISTRZOSTWA POLSKI WYSTAWOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH 

STATKÓW I OKRĘTÓW KLAS C 
 

O L E Ś N I C A    2 0 2 2 
 

 
ORGANIZATORZY:   LIGA OBRONY KRAJU:  - Biuro Zarządu Głównego, 

       - Biuro Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy, 

Oleśnicki Klub Modelarski w Oleśnicy. 

TERMIN I MIEJSCE:  01 – 03.04.2022r. – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy, 

ul. J. Kochanowskiego 5 (aula Spółdzielczego Domu Kultury „KORELAT-2”). 
 

KLASY MODELI:   C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8  

 W przypadku uczestnictwa w klasie minimum 3 juniorów, juniorzy i seniorzy klasyfikowani 

będą osobno. 
 

REGULAMIN :   Sędzia Główny Mistrzostw:  Maciej Poznański.  

Mistrzostwa Polski są jedną z eliminacji modeli do tegorocznych zawodów 

międzynarodowych NAVIGA. 
 

Zawody przeprowadzane będą zgodnie z Regulaminem NAVIGA 2020.  

Uwaga: są to przepisy z roku 2017 opublikowane w języku angielskim – obowiązującym od 

roku 2020 języku urzędowym NAVIGI. Tłumaczenie na język polski dostępne jest na stronie: 

http://sdragon.pl/mpm/ . 
 

Organizator nie ubezpiecza modeli wystawianych na Mistrzostwach. 
 

Mistrzostwa są konkursem otwartym: udział może wziąć każdy modelarz (zrzeszony i 

niezrzeszony). Zapraszamy również modelarzy z zagranicy. 
 

Nie jest ograniczona ilość klas oraz ilość modeli jednego zawodnika startującego w 

mistrzostwach. 
 

Do każdego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci: planów (modelarskich, 

stoczniowych), na podstawie których model został zbudowany lub instrukcji budowy modelu 

(wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe). Brak dokumentacji skutkować będzie 

znacznym obniżeniem oceny za wykonanie („0” punktów za ocenę w dziale „zgodność”). 
 

Wszystkie modele powinny posiadać certyfikat modelu (druki można pobrać na stronie 

www.pro-model.pl w zakładce „Sekcja C NAVIGA”) 

BIURO MISTRZOSTW:  Do dnia 31.03.2022 r. wszelką korespondencję należy kierować na adresy podane poniżej. 

Od dnia 01.04.2022 r. – Biuro działać będzie w Oleśnicy w miejscu rozgrywania Mistrzostw. 

Kierownik Mistrzostw:  Mieczysław Kruczkiewicz – tel. 516 057 792. 

REJESTRACJA:  01.04.2022 r. – od godz. 16.00 do godz. 20.00 

    02.04.2022 r. – od godz.   8.00 do godz. 13.00 

ZGŁOSZENIA: W zgłoszeniu (w załączeniu wzór) należy podać imię i nazwisko wykonawcy, klasę i nazwę 

modelu oraz jego skalę.  

Zgłoszenia – w terminie do dnia  24.03.2022 r.  – należy dokonać jednym ze sposobów: 

1. elektronicznie na adres: wroclok@gmail.com 

2. listownie – na adres: 

Liga Obrony Kraju – Biuro Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego 

ul. Świdnicka 28  50-068 WROCŁAW 

 

OPŁATY STARTOWE:  juniorzy – 15,00 PLN, seniorzy – 25,00 PLN (od modelu). 

Opłatę startową należy wpłacić w Biurze Mistrzostw podczas rejestracji modeli. 

 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:      Istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania (pokoje przeważnie 2-osobowe w 

Hotelu „Perła” w Oleśnicy). Osoby zainteresowane tym noclegiem proszone są o podanie 

organizatorowi terminów i ilości rezerwowanych miejsc najpóźniej do 24.03.2022 r.  

 Koszt noclegu ze śniadaniem wynosi 90,00 zł od osoby. Organizator nie rezerwuje innych 

miejsc noclegowych. 

Wyżywienie: organizator nie przewiduje rezerwowania posiłków dla zawodników. 

Na terenie miasta działają punkty żywienia zbiorowego (bary, restauracje, mała gastronomia). 

 

http://sdragon.pl/mpm/
http://www.pro-model.pl/
../../../Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/S1VQMPAJ/wroclok@gmail.com


 

NAGRODY:  Dyplomy uczestnictwa do każdego modelu, plakietka mistrzostw dla każdego uczestnika. 

Medale i dyplomy zgodnie z oceną wykonania modeli. 

  Puchary:  

  - dla wykonawcy najlepszego modelu jednostki pływającej pod polską banderą lub zbudowanej 

w polskiej stoczni, 

  - dla wykonawcy najlepszego modelu w klasie C1, 

 - GRAND PRIX MISTRZOSTW dla wykonawcy najwyżej ocenionego modelu Mistrzostw. 

  W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych ufundowane będą dodatkowe nagrody 

pozaregulaminowe.  

 

KOMUNIKAT SEKCJI: Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski, w miejscu rozgrywania imprezy, odbędzie się Walne 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji. Termin zebrania: dnia 02 kwietnia 2022 r. o 

godzinie 15.00. Drugi termin przewidziany jest tego samego dnia w tym samym miejscu o 

godz. 15.15.  

         Porządek obrad przewiduje: 

- wybór przewodniczącego i prezydium zebrania oraz komisji mandatowo-wyborczej, 

- przyjęcie porządku i regulaminu zebrania, 

- sprawozdanie Komandora Sekcji z prac zarządu w przedłużonej kadencji 2016 – 

2021, 

- wybory Komandora i zarządu Sekcji na nową kadencję 2022 – 2026, 

- sprawy różne, wnioski, dyskusja. 

 

RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW: Piątek, 01.04.2022 r. 

godz.  16.00 – 20.00 – rejestracja zawodników i modeli 
 

Sobota, 02.04.2022 r. 

godz.    8.00 – 13.00 – rejestracja zawodników i modeli 

godz.  15.00 – 16.00 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji „C” 

godz.  16.00 – 20.00 – ocena modeli 

godz.  17.00 – 19.00 – wystawa modeli 

 

Niedziela, 03.04.2022 r. 

godz.    9.00 – 13.00 – wystawa pokonkursowa modeli 

godz.  13.30 – 14.30 – uroczyste zakończenie Mistrzostw 

UWAGI KOŃCOWE: 

W zależności od sytuacji pandemicznej oraz narzuconych ograniczeń w okresie zaplanowanego przeprowadzenia 

imprezy– mistrzostwa Polski mogą zostać odwołane lub przełożone na termin późniejszy. 

Podczas mistrzostw Polski stosowane będą obowiązujące w tym czasie zasady i obostrzenia sanitarne. 

 

Serdecznie  zapraszamy 

ORGANIZATORZY 

(Mieczysław Kruczkiewicz – tel. 516 057 792) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA MODELI 
(termin zgłoszeń: do 24 marca 2022 r.) 

 

MISTRZOSTWA POLSKI WYSTAWOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH 

STATKÓW I OKRĘTÓW KLAS C 

OLEŚNICA 2022 

WYKONAWCA 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

Rok urodzenia: ………………………………………………………………………………. 

Miejscowość:  ………………………………………………………………………………. 

Klub, modelarnia: ………………………………………………………………………………. 

 

ZAKWATEROWANIE: 

nocleg 01/02.04.2022 r.: ……………....... osób  nocleg 02/03.04.2022 r.: ……………. osób 

 

 

MODEL  I: 

Klasa:   …………………………………………………. 

Nazwa modelu: …………………………………………………. 

Skala:   …………………………………………………. 

 

MODEL  II: 

Klasa:   …………………………………………………. 

Nazwa modelu: …………………………………………………. 

Skala:   …………………………………………………. 

 

 

MODEL  III: 

Klasa:   …………………………………………………. 

Nazwa modelu: …………………………………………………. 

Skala:   …………………………………………………. 

 

MODEL  IV: 

Klasa:   …………………………………………………. 

Nazwa modelu: …………………………………………………. 

Skala:   …………………………………………………. 

 

i dalsze modele wg powyższego wzoru 


