Polskie modelarstwo sportowe
lotnicze i kosmiczne
poszukuje
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Liczba zdobytych medali – 414, w tym:
w Światowych Igrzyskach Lotniczych – 6 medali (2 złote, 1 srebrny i 3 brązowe)
w mistrzostwach świata – 192 medale (58 złotych, 66 srebrnych i 68 brązowych)
w mistrzostwach Europy – 170 medali (54 złote, 57 srebrnych i 59 brązowych)
w klasyfikacji końcowej Pucharów Świata – 46 medali (14 złotych, 15 srebrnych i 17 brązowych)
W rankingu medalowym aktualnie rozegranych (w latach 2004 – 2005) mistrzostw świata, polski sport modelarski
zajmuje 3 miejsce (9 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych medali).
W rankingu medalowym aktualnie rozegranych (w latach 2004 – 2005) mistrzostw Europy, polski sport modelarski
zajmuje 2 miejsce (10 złotych, 8 srebrnych i 6 brązowych medali).

sukcesy organizacyjne






15 mistrzostw świata i 7 mistrzostw Europy w różnych konkurencjach modelarstwa zorganizowanych w Polsce w
latach 1980 – 2004 z upoważnienia Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI.
6 mistrzostw świata i Europy przeprowadzono pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
FAI przyznało Aeroklubowi Polskiemu organizację w 2007 roku Mistrzostw Świata Zdalnie Sterowanych Modeli
Śmigłowców.
W latach 2008 – 2011 planuje się zorganizowanie w Polsce kolejnych 9 mistrzostw świata i Europy.
Ważną inicjatywą było zorganizowanie w Polsce, po raz pierwszy w historii światowego modelarstwa, w 1988 roku w
Lesznie, mistrzostw świata dla juniorów, które były pierwszymi mistrzostwami juniorów w sporcie lotniczym.
Zapoczątkowały one organizację mistrzostw świata i Europy dla juniorów w pozostałych konkurencjach modelarstwa
oraz w sporcie szybowcowym i spadochronowym.

zasięg i potencjał dyscypliny













Modelarstwo lotnicze i kosmiczne jest jedną z dziesięciu dyscyplin sportu lotniczego.
Polskie modelarstwo sportowe – lotnicze i kosmiczne obchodzić będzie w 2006 roku 80-lecie.
Liczba rozgrywanych oficjalnych konkurencji: 30 dla seniorów, 21 dla juniorów, 11 dla juniorów młodszych i 6 dla
młodzików.
Liczba działających w Polsce Klubów Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego – 231.
Liczba sekcji Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w aeroklubach regionalnych – 41.
Liczba szkolonych zawodników – ponad 5000.
Sport modelarski uprawiany jest głównie przez dzieci i młodzież.
Liczba zawodników z licencją sportową – 900.
Liczba członków Modelarskiej Kadra Narodowej – 160 do 180 zawodników w każdym roku.
Liczba rozgrywanych w każdym roku mistrzostw świata i Europy FAI – 12.
Liczba rozgrywanych w każdym roku międzynarodowych zawodów FAI zaliczanych do Pucharów Świata – 90 do
120.
Liczba rozgrywanych w Polsce w każdym roku zawodów sportowych – 230 do 250.

oferta dla Sponsora








PROPONUJEMY UMOWĘ SPONSORINGOWĄ NA OKRES OD 2 DO 4 LAT,
OFERUJĄC W ZAMIAN:
Tytuł SPONSORA GENERALNEGO polskiego modelarstwa lotniczego i kosmicznego.
Logo Sponsora na dresach reprezentacyjnych zawodników.
Logo Sponsora na numerach startowych na wszystkich zawodach modelarskich w kraju.
Logo i reklama Sponsora na stronie internetowej Aeroklubu Polskiego.
Reklama na mikrobusie.
Reklama w biuletynach „Sport Modelarski” (2-4 numery w każdym roku) docierających do kilkunastu tysięcy osób,
oraz do wielu urzędów centralnych, aeroklubów regionalnych, stowarzyszeń i klubów modelarskich.
Reklama w folderze, materiałach informacyjnych i na terenie Mistrzostw Świata Zdalnie Sterowanych Modeli
Śmigłowców w 2007 roku w Polsce i podczas kolejnych organizowanych w Polsce mistrzostw świata i Europy.

Kontakt:

Paweł WŁODARCZYK
tel/fax [22] 826 63 33

Zastępca Dyrektora Działu Szkolenia i Sportu ds. Modelarstwa
tel. kom. 0 602 228 043
e-mail: model@aeroklubpolski.pl

