
1   Oficjalna publikacja · 2/2012 

1  Wspaniały podkład 
teoretyczny 

 

W następnym roku, 1958, Vernon 

i Gleda Estes powołali „Estes 

Industies“ – pierwszą firmę z 

materiałami potrzebnymi 

modelarzom rakietowym. Była to 

podstawa do wyprodukowania 

silników różnych typów, modeli 

zestawów, sprzętu naziemnego 

oraz słynnych „Raportów 

Technicznych“, w których Dr 

Gerald Gregorek, Profesor 

Aeronautyki na Ohio States 

University, podawał największe 

podstawy teoretyczne dla rozwoju 

modeli kosmicznych. 

 

Pierwsze przepisy FAI 
dla modeli 
kosmicznych 

 

Pięć lat później Harry Stine 

pokazał CIAM modele kosmiczne i 

od 21 listopada 1962 zostały one 

uznane jako nowy typ działalności 

modelarskiej. Dwa lata później(w 

1964) zostały zatwierdzone 

pierwsze przepisy FAI dla modeli 

kosmicznych. Modelarstwo 

kosmiczne przekroczyło ocean i 

stało się popularne najpierw w 

Europie potem na świecie. 

„Dubnicky May“ pierwsze zawody 

międzynarodowe FAI, rozegrano 

od 28 to 29 maja 1966 w Dubnicy 

nad Vachom (była CSSR teraz 

Słowacja) uczestniczyło w nich 

sześć krajów.  

Co to jest model 
kosmiczny? 

 

...ale – co to praktycznie jest 

model kosmiczny i modelarstwo 

kosmiczne?  “Model kosmiczny” 

model latający, który wznosi się 

pokonując siłę grawitacji bez 

użycia sił aerodynamicznych, 

napędzany za pomocą silnika 

rakietowego posiadający 

urządzenie pozwalające na 

Historia Modeli Kosmicznych – 50 

lat w FAI 
 

 

George Harry Stine, młody profesionalista od rakiet z White 

Sands Proving Ground z Nowego Meksyku (USA) i jego 

wspłpracownik Orvil Carlslile (szewc z Nebraski) wymyślili w 

1957 roku nowe hobby – modele rakiet napędzane małymi 

silniczkami na na paliwo stałe, proch strzelniczy. Wkrótce 

potem powstało pierwsze stowarzyszenie Krajowe 

Stowarzyszenie Rakietowe (NAR) – a jego działalniość została 
ujęta w pierwszych przepisach – słynnej  „Różowej Księdze“ 
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bezpieczny powrót na ziemię i 

może lecieć ponownie oraz jest 

wykonany praktycznie z 

niemetalicznych części. 

Modelarstwo kosmiczne jest 

sportem lotniczym bazującym na 

zawodach modeli. Istnieją: 

konkurencje czasowe 

(spadochron-S3, taśma-S6, 

żyrokoptery-S9, rakietoplany-S4 i 

elastyczne skrzydła-S10), 

wysokościowe-S1 oraz S2, modele 

redukcyjne (redukcyjne-S7 i 

wysokościowe-S5) i RC szybowce-

S8. 

Mamy obecnie 10 oficjalnych i 3 

tymczasowe konkurencje dla 

modeli kosmicznych. Osiem z nich 

to mistrzowskie,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a w pięciu z nich rozgrywany jest 

puchar świata. W ciągu tych 50 lat 

modelarstwo kosmiczne było 

praktykowane w 39 krajach na 

kontynentach.  

Konkurencje 
sportowe 

 

Wszystkie konkurencje MK (bez 

S7) są podzielone na 

podkonkurencje według 

całkowitego impulsu silnika na 

A/2–0-1,25  Ns, A-0-2,5 Ns. B-

2,51-5 Ns, C-5,01-10 Ns, D-

10,01–20 Ns, E-20,01-40 Ns i F-

40,01 -80 Ns. Wprowadzenie 

syntetycznych materiałów 

pędnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Harry Stine, pierwszy 

Przewodniczący podkomisji 

CIAM Modele Kosmiczne 

 

pozwoliło na dostosowanie 

krzywych ciągu do potrzeb 

użytkowników i/lub warunków 

pogodowych, aby osiągnąć 

najlepsze charakterystyki lotne. 

Inne technologiczne nowości, 

użycie urządzeń RC i ostatnio 

wprowadzenie wysokościomierzy 

elektronicznych do konkurencji 

wysokościowych uprościło zawody 

i uczyniło te konkurencje bardziej 

niezawodnymi i tańszymi. 
 

Inne umiejętności 

 

Modelarstwo kosmiczne wymaga 

bardzo różnych umiejętności i 

wiedzy od matematyki do 

meteorologii oraz wymaga 

doskonałej sprawności fizycznej – 

zawodnik przebiega dziennie do 

15 kilometrów, aby odzyskać 

swoje modele. Jest to wyzwanie 

dla zawodników w każdym wieku 

od 8 do 75 lat i edukacja dla 

bardzo różnych środowisk od 

uczniów szkół podstawowych do 

profesjonalistów projektantów 

rakiet i doktorów. 

Modelarstwo kosmiczne wymaga 

ciągłego rozwoju. Dlatego też w 

1997 roku został uruchomiony 

program rozwoju SAPPHIRE SM. 

Został on zorganizowany w 

czterech grupach roboczych: WG-

1 Przepisy, WG-2 Aerodynamika, 

Balistyka i Wyposażenie 

naziemne, WG-3 Modelarskie 

siniki rakietowe oraz WG-4  
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Edukacja i publikacje. To bardzo 

przyczyniło się cyklicznej korekty 

przepisów FAI MK poprawy 

parametrów technicznych modeli i 

organizacji zawodów. 

 

Pierwsze Oficjalne 
Mistrzostwa Świata 

 

Zawody międzynarodowe stały się 

popularne. Przepisy FAI zostały 

zmienione i zmodyfikowane w 

1970 i poradzono sobie z 

modelarskimi przepisami CIAM. 

Najlepsze (nieoficjalne) 

mistrzostwa świata odbyły się w 

1970 w Vrsac (ex-Jugosławia 

obecnie Serbia) z udziałem 

czterech krajów i w tym samym 

miejscu w 1972, jako pierwsze 

oficjalne Mistrzostwa Świata MK w 

trzech konkurencjach: 

spadochrony (S3), rakietoplany 

(S4) and modele redukcyjne (S7), 

z udziałem dziewięciu krajów. 

Największą zasługę w wykonaniu 

tego „wielkiego kroku“ miał 

Gradimir Rancin z NAC Jugosławi. 

Pierwszym mistrzem świata MK 

został Ioan Radu z Rumunii. 

Pozostali dwaj mistrzowie to 

Mohamad Orfy (Egipt)(S4) oraz 

Otakar Saffek (CSSR)(S7). W 

2011roku Ioan Radu napisał 

książkę „Światowe Modelarstwo 

Kosmiczne“ pierwszą historię 

modelarstwa kosmicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokościomierz elektroniczny 

 

Antonio Mazzarachio – 

4-krotny Mistrz Świata 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurencja S4A Rakietoplany 

Konkurencja  S6A Taśma 

 

Konkurencja S7 Modele 

Redukcyjne 

 

 

Konkurencja S9A  Żyrokoptery 

Konkurencja S8EP RC 

Szybowce rakietowe 

 

 

Mistrzostwa Świata 
również dla Juniorów 

 

Mistrzostwa świata MK stały się 

już od pewnego czasu tradycją a 

18-te z nich były zorganizowane 

dla seniorów, w tym roku odbędą 

się 19-te. Największe z nich, na 

których ustanowiono nowy 

standard organizacyjny dla takich 

zawodów zostały zorganizowane 

przez Federację Sportu Modeli 

Kosmicznych Rosji w Centrum 

Kosmicznym na Bajkonurze w 

2006 roku z udziałem 25 krajów. 
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Dzięki inicjatywie Aeroklubu 

Polskiego mistrzostwa świata MK 

dla juniorów były organizowane 

począwszy od 1994 roku, kiedy to 

pierwsze z nich odbyły się w 

Lesznie (Polska). Dotąd odbyło się 

9 takich zawodów, a w tym roku 

odbędą sie 10-te. 

Mistrzostwa kontynentalne MK 

wystartowały w 1979,  jako 1-sze 

Mistrzostwa Europy MK w Lleida 

(Hiszpania). Dotąd zorganizowano 

15 takich zawodów – 5 z nich w 

Rumunii dzięki inicjatywie Mihail 

Zanciu, byłemu Sekretarzowi 

Generalnemu Federacji 

Modelarskiej w Rumunii. 

Mistrzostwa kontynentalne 

juniorów wystartowały rok po 

pierwszych mistrzostwach świata, 

w 1995 roku, jako Mistrzostwa 

Europy MK w Liptovskim Mikulasu 

(Słowacja).  Pierwsze Otwarte 

Mistrzostwa Azji MK odbyły się na 

Bajkonurze (Kazachstan) w 

2007roku zarówno w klasyfikacji 

dla juniorów i seniorów. 

 

Udane zawody FAI do 
Pucharu Świata  

 

Zawody do pucharu świata są 

organizowane od prawie 20 lat w 

16 do 18 krajach na 3 

kontynentach (Europie, Azji i 

Ameryce) z udziałem więcej niż 

1200 sportowców z 25 państw 

wraz z wykonanymi każdego roku 

więcej niż 6000 lotami 

zawodniczymi. Konkurencje 

pucharu świata to: S4A – 

rakietoplany, S6A – taśmy, S7 – 

modele redukcyjne, S8E/P – RC 

szybowce rakietowe z 

precyzyjnym lądowaniem oraz 

S9A – żyrokoptery. Zawodnicy 

juniorzy są także obecni na tych 

zawodach. Są motorem 

napędowym dla popularyzacji 

modelarstwa kosmicznego. Od 

1993 do 2007 roku 

Koordynatorem Pucharu Świata 

MK był Inż. Marian Jorik 

(Słowacja) i przyczynił się znaczne  

do popularyzacji modelarstwa 

kosmicznego. 

Oprócz nagród na zawodach 

modelarze kosmiczni z różnych 

krajów otrzymują nagrody za 

osiągnięcia sportowe i udział w 

rozwoju tego sportu ustanowione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Ceremonia Otwarcia  

Mistrzostw Świata 2006 na 

Bajkonurze 
 

przez CIAM-FAI takie jak: Dyplom 

Antonowa, Dyplom Tupolewa, 

Złoty Medal Modelarstwa 

Lotniczego itd. 

Działalność modelarstwa 

kosmicznego w CIAM–FAI przez 

lata jest koordynowana przez 

Podkomisję CIAM Modelarstwa 

Kosmicznego (CIAM SM SC) w 

skład,  której wchodzą eksperci 

techniczni nominowani przez 

różne kraje. Obecnie to 23 

członków, jeden z każdego kraju. 

Ta podkomisja, przez ostatnie 50 

lat, była kierowana przez tylko 

czterech ludzi: G. Harrego Stine 

(USA)(1962-1972),  „Ojca 

modelarstwa kosmicznego“, 

Otakara Saffka (CZE)(1973-1978 i 

1996), Howarda Kuhna 

(USA)(1997-1995) and Srdjana 

Pelagica (Serbia) (1997 do dnia 

dzisiejszego).  

Modelarstwo kosmiczne, jako 

jedna z najmłodszych działalności 

FAI i CIAM była mile widziana i 

znakomicie wspierana przez cały 

czas przez dwie osoby Sandy 

Pimenoffa, Prezydenta CIAM przez 

40 lat (1968 do 2008) oraz Maxa 

Bishopa, Sekretarza Generalnego 

FAI przez 17 lat (1994 do 2010). 

 

 

Novi Sad, Serbia, 11 marca 2012 

  

Srdjan D. Pelagic, Dypl. inż.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arianne startuje 
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 Modelrstwo kosmiczne czytaj na: 

 www.fai.org/aeromodelling  
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