SPRAWOZDANIE DELEGATA AEROKLUBU POLSKIEGO DO
MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI MODELARSTWA LOTNICZEGO CIAM – FAI
ZA LATA 1978 - 2005
Współpraca, z upoważnienia Zarządu Aeroklubu Polskiego prowadzona była przez
delegata Pawła Włodarczyka (od roku 1978) oraz zastępcę delegata Dorotę
Włodarczyk (od połowy lat dziewięćdziesiątych).
Działalność dotyczyła:
•

Przygotowania do druku i załatwienie wydania trzech edycji polskiej wersji Kodeksu
Sportowego FAI:

⇒

W roku 1980 książki p.t. „Zawody modeli kosmicznych, przepisy, regulaminy,
organizacja”. Delegat załatwił sfinansowanie wydania 303 str. książki przez WKiŁ,

⇒

W roku 1990 książki p.t. „Zawody modeli kosmicznych, przepisy, regulaminy,
organizacja”. Delegat załatwił sfinansowanie wydania 347 str. książki przez Centralną
Składnicę Harcerską,

⇒

W roku 2001 książki p.t. „Zawody modeli kosmicznych, przepisy, regulaminy,
organizacja”. Delegat załatwił sfinansowanie wydrukowania 440 str. książki z środków
uzyskanych z organizacji mistrzostw świata i Europy.

⇒

Aktualnie prowadzone prace nad czwartą edycją, zaawansowane w około 80%, zostały
przerwane ze względu na sytuację w Biurze ZAP, w tym finansową.

•

Załatwienia wszystkich spraw formalnych związanych z uzyskaniem prawa organizacji
przez Aeroklub Polski oraz udział w organizacji i przeprowadzeniu w latach 1980 –
2004 dwudziestu dwóch mistrzostw świata i Europy, w tym:

⇒

Mistrzostwa Świata Modeli na Uwięzi (Częstochowa – 1980 r.)

⇒

5. Mistrzostwa Świata w Modelarstwie Kosmicznym (Nowy Sącz – 1983 r.)

⇒

1. Mistrzostwa Europy Modeli Halowych (Wrocław – 1987 r.)

⇒

1. Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów (Leszno – 1988 r.)

⇒

1. Mistrzostwa Świata Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie (Nowy Targ –
1989 r.)

⇒

11. Mistrzostwa Świata Makiet Samolotów (Warszawa – 1990 r.)

⇒

Mistrzostwa Europy Makiet oraz Modeli na Uwięzi (Częstochowa – 1991r.)

⇒

Mistrzostwa Świata Modeli Halowych dla Seniorów oraz 1. Mistrzostwa Świata Modeli
Halowych dla Juniorów (Wrocław – 1992 r.)

⇒

3. Mistrzostwa Świata Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie dla Seniorów
oraz 2. Mistrzostwa Świata dla Juniorów (Krynica – 1993 r.)

⇒

10. Mistrzostwa Świata w Modelarstwie Kosmicznym dla Seniorów oraz 1. Mistrzostw
Świata Modeli Kosmicznych dla Juniorów (Leszno – 1994 r.)

⇒

Mistrzostwa Europy Zdalnie Sterowanych Modeli Śmigłowców (Leszno – 1994 r.)

⇒

Mistrzostwa Europy Makiet Samolotów (Dęblin – 1995 r.)
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⇒

5. Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów (Kraków – 1996 r.)

⇒

20. Mistrzostwa Świata Zdalnie Sterowanych Modeli Akrobacyjnych (Dęblin – 1997 r.)

⇒

Mistrzostwa Europy Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie dla Seniorów
i Juniorów (Muszyna – 1998 r.)

⇒

8. Mistrzostwa Świata Zdalnie Sterowanych Modeli Śmigłowców (Dęblin – 1999 r.)

⇒

Mistrzostwa Europy Makiet Samolotów (Włocławek 2001 r.)

⇒

7. Mistrzostwa Świata Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie dla Seniorów
oraz 5. Mistrzostwa Świata dla Juniorów (Nowy Targ – 2001 r.)

⇒

4. Mistrzostwa Europy Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów (Dęblin – 2003 r.)

⇒

23. Mistrzostwa Świata Zdalnie Sterowanych Modeli Akrobacyjnych (Dęblin – 2003 r.)

⇒

18. Mistrzostwa Świata Makiet Samolotów (Dęblin – 2004 r.)

⇒

15. Mistrzostwa Świata Modeli Kosmicznych dla Seniorów oraz 5. Mistrzostwa Świata
Modeli Kosmicznych dla Juniorów (Dęblin – 2004 r.)

⇒

Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie z inicjatywy delegata, po raz pierwszy
w historii światowego modelarstwa w 1988 roku w Lesznie, Mistrzostw Świata dla
Juniorów, które równocześnie były pierwszymi mistrzostwami dla juniorów w sportach
lotniczych. Zapoczątkowały one organizację mistrzostw świata i Europy dla juniorów
w pozostałych konkurencjach modelarstwa oraz w sporcie szybowcowym
i spadochronowym. Z inicjatywy delegata zorganizowano w Polsce pierwsze
mistrzostwa Europy modeli halowych (1987 r.), pierwsze mistrzostwa świata modeli
szybowców sterowanych mechanicznie (1989 r.), pierwsze mistrzostwa świata modeli
halowych dla juniorów (1992 r.) oraz pierwsze mistrzostwa świata dla juniorów w
modelarstwie kosmicznym (1994 r.).

⇒

Wszystkie zorganizowane w Polsce mistrzostwa przyniosły zysk, który przeznaczany
był na dofinansowanie działalności modelarskiej, w tym przygotowanie i udział
reprezentacji w imprezach mistrzowskich. Dzięki temu w latach 1980 – 2005
odnotowany został znaczący wzrost wysłanych przez Aeroklub Polski reprezentacji
na mistrzostwa świata i Europy oraz zdobytych przez naszych zawodników medali
w tych imprezach (224 reprezentacje i 380 medali). Do wzrostu przyczyniła się także
inicjatywa delegata rozpoczęcia rozgrywania mistrzostw świata i Europy dla juniorów.

⇒

Mistrzostwa świata i Europy przeprowadzone w Polsce uzyskały wysoką ocenę
Międzynarodowej Federacji Lotniczej, co oprócz niewątpliwego prestiżu, przyczyniło się
do powierzenia Aeroklubowi Polskiemu organizacji kolejnych mistrzostw.

•

Załatwienia wszystkich spraw formalnych związanych z uzyskaniem prawa organizacji
oraz przeprowadzeniem przez Aeroklub Polski 12. Mistrzostw Świata Modeli
Śmigłowców w Dęblinie w 2007 r.,

•

Aktualnie prowadzone są przez delegata do CIAM prace nad uzyskaniem przez
Aeroklub Polski prawa organizacji w latach 2008-2011 kolejnych mistrzostw świata
i Europy, w tym:

⇒

W 2008 roku Mistrzostw Świata Modeli Swobodnie latających dla juniorów oraz
Mistrzostw Europy Zdalnie Sterowanych Modeli Akrobacyjnych,
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⇒

W 2009 roku Mistrzostw Świata Zdalnie Sterowanych Modeli Akrobacyjnych oraz
Mistrzostw Europy Zdalnie Sterowanych Modeli Szybowców F3J dla juniorów
i seniorów,

⇒

W 2010 roku Mistrzostw Świata Makiet, w tym pierwszych mistrzostwa świata makiet
dla juniorów F4B oraz Mistrzostwa Świata Modeli Kosmicznych dla juniorów i seniorów,

⇒

W 2011 roku Mistrzostw Świata Modeli Swobodnie Latających seniorów oraz
Mistrzostw Europy Modeli Swobodnie latających dla juniorów.

•

Załatwienia spraw formalnych związanych z wpisem do Kalendarza Sportowego FAI
i przeprowadzeniem otwartych zawodów międzynarodowych FAI. W ostatnich latach,
co roku od 6 do 7 zawodów.

•

Załatwienia spraw formalnych związanych z zatwierdzeniem przez FAI rekordów
świata ustanowionych przez polskich modelarzy.

•

Promowania sędziów polskich, którzy wielokrotnie uczestniczyli w pracach
międzynarodowego Jury FAI oraz w pracach komisji sędziowskich FAI
na mistrzostwach świata i Europy. Czterech naszych przedstawicieli zostało
zaproszonych przez przewodniczących podkomisji specjalnościowych do udziału
w pracach: podkomisji modeli na uwięzi – Stefan Kraszewski, makiet – Piotr Zawada,
modeli z napędem elektrycznym – Jan Ochman i modeli kosmicznych – Paweł
Włodarczyk

•

Załatwienia spraw formalnych związanych
i ekspertów technicznych na listy FAI.

•

Uzyskania
niezbędnych
informacji
dotyczących
organizowanych
imprez
międzynarodowych oraz zmian przepisów Kodeksu Sportowego FAI i publikowania ich
na łamach biuletynów „Sport Modelarski”.

•

Sporządzania na potrzeby FAI rocznych danych statystycznych dotyczących polskiego
modelarstwa.

•

Prowadzenia niezbędnej korespondencji i dokumentacji związanej ze współpracą z FAI
w zakresie modelarstwa.

ze

zgłoszeniem

polskich

sędziów

Paweł Włodarczyk
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