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REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA KLUBÓW 
w modelarstwie lotniczym i kosmicznym 

 (OGÓLNOPOLSKI RANKING KLUBÓW) 
 

Mając na uwadze dalszy rozwój modelarstwa lotniczego i kosmicznego w Polsce, uprawianego w 
klubach sportowych będących członkami zwyczajnymi Aeroklubu Polskiego, ustanawia się 
„Regulamin współzawodnictwa klubów”. Regulamin pozwala oceniać działalność klubów w dwóch 
obszarach współzawodnictwa oraz ogłaszać ogólnopolski ranking modelarskich klubów 
sportowych za dany rok. Zakładając, że dla zrównoważonego i trwałego rozwoju modelarstwa, sam 
sport wyczynowy nie jest wystarczający, nie można zaniedbywać działalności szkoleniowej w 
klubach, sportu powszechnego i popularyzacji, realizowanej w znacznej mierze siłami własnymi 
tychże klubów. Ranking tworzony w oparciu o niniejszy regulamin będzie dla klubów elementem 
motywującym i powinien być bezwzględnie ogłaszany w każdym roku.  
 

1. DEFINICJE I SKRÓTY NAZW 
A. Współzawodnictwo sportowe – całoroczna rywalizacja na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim, 

w ramach zawodów ogłoszonych w kalendarzu imprez Aeroklubu Polskiego i / lub kalendarzu 
sportowym klubu. W zależności od statusu rozgrywanych konkurencji, wyróżnia się dwa rodzaje 
współzawodnictwa: 

1. w konkurencjach mistrzowskich (sport wyczynowy), 
2. w konkurencjach niemistrzowskich i popularyzacji (sport powszechny). 

B. Konkurencje mistrzowskie to takie, w których rozgrywane są światowe igrzyska lotnicze (WAG), 
mistrzostwa świata lub Europy, zawody Pucharu Świata. Aktualna lista klas / konkurencji w 
modelarstwie lotniczym i kosmicznym (zgodna z Kodeksem Sportowym FAI) stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

C. Konkurencje niemistrzowskie – wszystkie inne, nie wymienione w pkt. B. 
D. Popularyzacja – sfera różnych działań (zawodów oraz imprez dla dzieci, młodzieży i amatorów) 

promujących modelarstwo lotnicze i kosmiczne, jak również szeroko rozumiany sport lotniczy. 
E. Kluby sportowe (KS), to stowarzyszenia / instytucje (osoby prawne) prowadzące działalność w zakresie 

sportu lotniczego – w dyscyplinie modelarstwo lotnicze i kosmiczne. Klub sportowy musi być członkiem 
zwyczajnym AP i posiadać ważną na dany rok licencję klubu sportowego (LKS) w dyscyplinie 
modelarstwo lotnicze i kosmiczne. 

F. Modelarnie (M) – pracownie modelarstwa lotniczego i kosmicznego zrzeszone w danym klubie 
sportowym (KS). 

G. Aeroklub Polski (AP) – związek zrzeszający kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby 
prawne posiadający status Polskiego Związku Sportowego. 

H. Komisja Modelarska AP (KM) – organ doradczy Zarządu AP w sprawach modelarstwa. 
I. Mistrzostwa Świata, Europy, Polski – odpowiednio MŚ, ME, MP. 
J. Zawody Pucharu Świata, Polski – odpowiednio PŚ, PP. 

1. UCZESTNICY  
1.1  We współzawodnictwie biorą udział, kluby posiadające ważną na dany rok LKS w dyscyplinie 

modelarstwo lotnicze i kosmiczne – na zasadach wyłączności. 

2. PROGRAM  
2.1  We współzawodnictwie oceniane będą:  
a) Miejsca zajęte w zawodach, 
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b) Organizacja zawodów i konkursów, nie wyłączając zawodów organizowanych jako Komisja 
Modelarska – bezpośrednio przez członka danego KS. 

 
c) Ilość zawodników z licencją uprawiających dyscyplinę modelarstwo lotnicze i kosmiczne, 
d) Efektywność szkolenia podstawowego - mierzona liczbą sklasyfikowanych zawodników (frekwencją)  

na mistrzostwach KS 

2.2   System ocen podany jest w pkt. 4.  

2.3  Ocenie podlegać będą: działalność sportowa, organizacyjna i popularyzatorska - prowadzone  
w okresie sprawozdawczym, w obu obszarach współzawodnictwa, tzn. w konkurencjach 
mistrzowskich oraz niemistrzowskich. 

2.4 Punkty za zdobycie medalu drużynowego (tzn. za miejsce 1-3), przypadające na jednego członka 
drużyny, to 1/3 punktów za medal indywidualny i ma to zastosowanie tylko w przypadku zawodów 
międzynarodowych (M), tzn. Igrzysk WAG, mistrzostw świata lub Europy . 

3.  ORGANIZATORZY  
3.1  Organizatorem współzawodnictwa jest Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego i Kluby Sportowe.  
3.2  Kluby wprowadzają dane samodzielnie do udostępnionego e-Formularza i natychmiast poznają 

liczbę punktów do ogólnopolskiego rankingu. Zadaniem KS jest przesłanie e-Formularza na adres 
mailowy przewodniczącego KM, w terminie do dnia 31 grudnia i spełnienie pozostałych wymogów, 
niniejszego regulaminu. 

3.3     KM ogłasza wyniki wstępne w terminie do 8 stycznia oraz wyniki oficjalne – do 31 stycznia. 

 
 

WSPÓŁZAWODNICTWO W KONKURENCJACH MISTRZOWSKICH 
SPORT WYCZYNOWY 

 
  
4.  SYSTEM OCEN  
4.1  Punkty za miejsca w zawodach i rekordy: 

Rodzaj zawodów 
Punkty za zajęte miejsca 

I II III IV V VI 

Światowe Igrzyska (WAG), MŚ, ME, klasyfikacja generalna PŚ 1500 1125 750 300 225 150 

Mistrzostwa Polski, klasyfikacja końcowa PP 200 150 100 50 35 20 

Rekord Świata 500 

Rekord Polski 200 

 

4.2 Punkty za organizację zawodów: 

Lp. Rodzaj zawodów Pkt. 

1 Mistrzostwa Świata FAI 2000 

2 Mistrzostwa Europy FAI 1200 

3 Zawody Pucharu Świata FAI 800 

4 Mistrzostwa Polski lub otwarte zawody międzynarodowe 500 

5 Ogólnopolskie zawody do Pucharu Polski 200 

6 Zgrupowanie / konsultacje KN 200 

7 
Zawody klubowe, międzyklubowe, regionalne, itp. – ujęte w kalendarzu sportowym KS dla juniorów lub 
seniorów w konkurencjach posiadających status klasy mistrzowskiej z udziałem min. 10 zawodników 

100 
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WSPÓŁZAWODNICTWO W KONKURENCJACH NIEMISTRZOWSKICH 
SPORT POWSZECHNY I POPULARYZACJA 

 
 

4.3 Punkty za efektywność szkolenia podstawowego: 

Lp. Rodzaj zawodów Pkt. 

Mistrzostwa klubu sportowego (KS) – punkty zależne od frekwencji na zawodach:   

1 Młodzi Modelarze–Lotnicy na Start dla Juniorów Mł. – za każdego sklasyfikowanego zawodnika 15 

2 Zawody Latawcowe dla młodzików – za każdego sklasyfikowanego zawodnika 10 

3 
Zawody balonów na ogrzane powietrze dla młodzików 
– za każdego sklasyfikowanego zawodnika 

10 

4 
Zawody modeli halowych dla młodzików (F1N i/lub A6) 
– za każdego sklasyfikowanego zawodnika 

10 

5 Finał Regionalny Konkursu Młodych Artystów FAI 5 

Mistrzostwa Polski Młodzików i/lub Juniorów Mł. – punkty za udział zawodników danego KS 

6 Mistrzostwa Polski – za sklasyfikowanego zawodnika 50 

7 Udział zawodników KS w Finale Ogólnopolskim Konkursu Młodych Artystów FAI 25 

 
4.4 Punkty za miejsca w zawodach i konkursach oraz rekordy zawodników: 

Rodzaj zawodów 
Punkty za zajęte miejsca 

I II III IV V VI 

Zawody PŚ - (klasyfikacja generalna), np. F1Q 800 600 400 160 120 80 

Mistrzostwa Polski lub Puchar Polski (klasyfikacja końcowa) 160 120 80 40 30 15 

Rekord Świata 400 

Rekord Polski 160 

 
 

4.5 Punkty za organizację zawodów i konkursów:  

Lp. Rodzaj zawodów i konkursów Pkt. 

1 Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 800 

2 Latawcowe Mistrzostwa Polski dla Młodzików 300 

3 Mistrzostwa Polski Młodzików w kon. modeli balonów na ogrzane powietrze 300 

4 Mistrzostwa Polski Młodzików w kon. Modeli Halowych (F1N i/lub A6) 300 

5 Konkurs Młodych Artystów FAI – Finał Ogólnopolski 300 

6 Zawody Ogólnopolskie zaliczane do Pucharu Polski 200 

7 Zawody Ogólnopolskie z udziałem min. 3 klubów sportowych 120 

8 
Zawody klubowe, międzyklubowe, regionalne, itp. dla młodzików i juniorów młodszych, 
ujęte w kalendarzu KS  
 

70 

9 Konkurs Młodych Artystów FAI na szczeblu KS (Finał Regionalny) 100 

10 Konkurs modeli redukcyjnych (plastikowych/kartonowych) na szczeblu KS  50 
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4.6 Punkty dodatkowe (premie / kary): 

1 
Za każdego zawodnika - modelarza z ważną na dany rok  
Licencją Sportową FAI (podana liczba licencji musi być zgodna z 
aktualnym wykazem wydanych licencji na stronie AP) 

2 pkt. 

2 
Za przesłanie wyników z zawodów po terminie (określonym 
na 5 dni po zawodach i decyduje data wiadomości e-mail) 

 brak przyznanych pkt.  
za dane zawody 

3 
Za nierzetelne wypełnienie rocznego sprawozdania  
z działalności klubu sportowego (np. poświadczenie nieprawdy) 

 dyskwalifikacja 

4 
Za przysłanie w terminie rocznego sprawozdania z działalności KS 
przysługuje premia – jak obok (decyduje data wiadomości e-mail) 

500 pkt. 

 
 

5. RANKING: 

Łączna liczba punktów  
do Rankingu Klubów Sportowych: 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 

 

 
 

6.  WYRÓŻNIENIA 

6.1 We współzawodnictwie klubów sportowych przyznawane będą dyplomy i nagrody Aeroklubu 
Polskiego - za miejsca od I do VI.  

6.2  Mając na uwadze rozwój modelarstwa lotniczego i kosmicznego, w tym szkolenia podstawowego w KS 
- co dla Aeroklubu Polskiego stanowi naturalne zaplecze kadr do szkolenia lotniczego, Zarząd AP na 
wniosek KM zaplanuje każdego roku, kwotę środków finansowych na nagrody. Maksymalna wysokość 
nagród za miejsca od I do VI nie może być większa niż: 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 zł. W 
przypadku braku możliwości finansowych Zarządu AP, dopuszcza się możliwość przeznaczenia na 
nagrody środków KM. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 Warunkiem koniecznym do przyznania punktów za organizację zawodów klubowych, o których mowa 
w pkt. 4.2.7, pkt. 4.3.1-5 oraz pkt. 4.5.7-10, jest przysłanie do Komisji Modelarskiej (w wersji 
elektronicznej): 

a) kalendarza imprez KS (w postaci pliku PDF) – w terminie do 28 lutego danego roku sprawozdawczego, 
b) wyników zawodów KS (podpisanych przez sędziego głównego), w formie skanu.  

7.2 Kalendarze KS będą publikowane na stronie „Modelarstwo w AP” w zakładce „Kluby Sportowe”. 

7.3 Wyniki, o których mowa w pkt. 4.6.2 niniejszego regulaminu muszą spełniać wszystkie wymogi 
określone w pkt. 3.4 i 5.6 Regulaminu ogólnego zawodów modeli latających i kosmicznych. 

 
7.4. Niniejszy regulamin zastępuje dwa dotychczasowe regulaminy dotyczące współzawodnictwa 

sportowego i w popularyzacji. 
 

 
Załączniki: 

1. Aktualna lista klas – zgodna z Kodeksem Sportowym FAI. 
2. e-Formularz rocznego sprawozdania z działalności klubu. 


