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Do: Bogdan Wierzba 
Do. Marek Dominiak 
Do: Jerzy Boniecki 
Do: Komisja Modelarska 
  
Dot: Mistrzostw Polski F3K 
  
Szanowni Państwo! 

  

Z co najmniej trzech różnych źródeł doszły do mnie informacje o, wręcz skandalicznych, 
zachowaniach w podsumowaniu wyników Mistrzostw Polski w F3K. Ujmując rzecz najkrócej Mistrzem 
Polski został oszust przy pełnej akceptacji Komisji Sędziowskiej. 

Odnoszę się tu do sytuacji  z zaliczeniem lotu, który powinien być „zerowy” bo model stracił uchwyt 
przy starcie. (powtarzam – moje informacje pochodzą z trzech różnych i niezależnych źródeł). Rzecz 
klarownie opisana w przepisach. Komisja Sędziowska posługując się (mocno wyimaginowanymi 
przepisami, które nie mają odzwierciedlenia w regulaminach FAI) nie przyjęła protestu bo ponoć 
został zgłoszony zbyt późno (nie znalazłem żadnego uzasadnienia w przepisach FAI). Protest był 
udokumentowany fotograficznie a zainteresowany przyznał się do tego iż popełnił wykroczenie 
kwalifikujące lot na „zerowy”. Innymi słowy mamy Mistrza Polski, który mistrzem nie jest! I to przy 
akceptacji Komisji Sędziowskiej. Z pełnym szacunkiem ale w obecności Przewodniczącego Komisji 
Modelarskiej! To tak ma wyglądać sport modelarski? Naprawdę!? 

Panowie! Zastanówcie się co robicie!!! Naprawdę chcecie całkowitego upadku moralności!? MP 
wygrali (trzej) juniorzy. Mamy młodych ludzi uczyć oszustwa i kombinacji? Mamy im pokazywać, że 
oszukując można wygrać? Tego naprawdę chcecie? Jeśli tak to proszę beze mnie. Ja w oszustwach na 
tą skalę uczestniczyć nie chcę. 

Proszę mi odpowiedzieć na proste pytanie – jak mam dzieciakom w moim aeroklubie tłumaczyć tego 
rodzaju wałki!? Jak to się ma do podstawowej zasady sportu „fair play”? Bo co? Bo nie zmieniamy 
wyników bo już dyplomy wypisane? 

Oszustwo jest oszustwem bez względu na „wyższe wartości” i inne usprawiedliwienia w działaniu 
Komisji Sędziowskiej. To Komisja Sędziowska ma obowiązek uniemożliwić oszustwa i manipulacje w 
każdych zawodach. Każdych!!! 

Temat traktuję śmiertelnie poważnie. Nikt, nigdy, nigdzie nie podejmie się organizacji Mistrzostw 
Polski przy tego rodzaju podejściu. 

Wnoszę o zweryfikowanie wyników MP i dyskwalifikację zawodnika na co najmniej jeden rok, który 
dopuścił się oszustwa. Wnoszę o zawieszenie uprawnień sędziowskich wszystkim sędziom w/w 
zawodów na okres jednego roku. Sprawę traktuję bardziej niż poważnie.W żadnym wypadku nie 
może tak być, że oszust zostaje winnerem i to przy akceptacji wszechwładzy! Jawnym Winnerem – 
ludzie! pomyślcie co ten młody człowiek myśli o Was, o tym w jaki sposób został Mistrzem? Słów brak 
a za komentarz niech wystarczą moje powyższe stwierdzenia. 

Pozdrawiam, 
Wiesław Potoczek 
 


