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ANEKS 1 ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW DO PUCHARU 
ŚWIATA DLA MODELI SWOBODNIE LATAJĄCYCH 

1. Konkurencje 

Zawody do pucharu świata są rozgrywane w następujących odrębnych konkurencjach: F1A, F1B, 
F1C, F1E, F1Q, F1A Junior, F1B Junior, F1P Junior, F1Q Junior i F1E Junior.  

2. Zawodnicy 

Wszyscy zawodnicy biorący udział w określonych otwartych zawodach międzynarodowych 
kwalifikują się do pucharu świata. W pucharze świata zawodnicy juniorzy klasyfikowani są w 
konkurencjach: F1A Junior, F1B Junior, F1E Junior, F1Q Junior i F1P Junior. 

3. Zawody 

Zawody zaliczane do pucharu świata muszą pojawić się w kalendarzu zawodów FAI i być 
rozgrywane zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI. Zawody zaliczane do pucharu świata w jednym 
roku muszą być zatwierdzone na posiedzeniu Biura CIAM pod koniec poprzedniego roku i muszą 
być zaznaczone w kalendarzu zawodów FAI. Maksymalnie dwie imprezy (zawody) mogą być brane 
pod uwagę dla każdego kraju europejskiego. Maksymalnie trzy imprezy (zawody) mogą być brane 
pod uwagę dla krajów spoza Europy. Każdy kraj może zdecydować się organizację zawodów do 
pucharu świata w miejscu w innym kraju pod warunkiem, że kraj organizujący zarejestruje te 
zawody w kalendarzu FAI, a nazwa kraju organizatora będzie zawarta w tytule zawodów. 

4. Przydział punktów 

Punkty są przyznawane zawodnikom na poszczególnych zawodach według ich miejsca w 
wynikach oraz liczby pokonanych zawodników według następujących zasad:  

a) Jedynymi zawodnikami branymi pod uwagę przy obliczaniu punktów pucharu świata są ci, 
którzy ukończyli lot w pierwszej rundzie zawodów. Liczba tych zawodników jest oznaczona 
przez N, a miejsce osoby na tej liście przez P. 

b) Punkty są przyznawane tylko zawodnikom z górnej połowy listy wyników (jeśli N jest liczbą 
zawodników, to punkty są przyznawane tylko za miejsca od 1 do N/2, zaokrąglając w górę w 
razie potrzeby przy obliczaniu miejsca N/2, oznacz tę liczbę przez H).  

c) Liczba przyznanych punktów wynosi 500 dla zwycięzcy i zmniejsza się liniowo do zera do 
miejsca zawodnika, który nie otrzymuje punktów. Dla zawodnika na miejscu P wyraża się to 
przez:  

punkty = 500 * [1 - (P-1) / H] 
 

Obliczone punkty są zaokrąglane w górę do najbliższej liczby całkowitej. 
 
d) W przypadku remisu na jakimkolwiek miejscu, zawodnicy, którzy zajęli to miejsce, podzielą się 

punktami, które zostałyby przyznane zajętym miejscom, jak gdyby remis został rozstrzygnięty 
(zaokrąglając w górę wynik do najbliższej liczby całkowitej).  

e) Każdy zawodnik, któremu przyznano punkty, jest również uprawniony do jednego punktu 
bonusowego za każdego pokonanego zawodnika w zawodach. Liczba osób pokonanych przez 
kogoś na miejscu P wynosi (N - P). Zwycięzca otrzymuje dodatkowe 25% punktów bonusowych, 
czyli otrzymuje 1,25 * (N - P) punktów, zaokrąglonych w górę do najbliższej liczby całkowitej.  

f) Dla konkurencji F1A Junior, F1B Junior, F1P Junior, F1Q Junior i F1E Junior punkty są 
przyznawane zgodnie z klasyfikacją dla juniorów.  

g) Jeżeli zawodnik junior zdobędzie więcej punktów pucharu świata w klasyfikacji open F1A, F1B, 
F1C, F1E lub F1Q niż otrzymałby w pucharze świata juniorów wynikającej z klasyfikacji 
juniorów, to jego punkty w pucharze świata juniorów zostaną zwiększone do punktów z 
klasyfikacji open.  

5. Klasyfikacja 

Wyniki pucharu świata są ustalane na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych przez każdego 
zawodnika w zawodach do pucharu świata. Każdy zawodnik może liczyć wyniki wszystkich 
zawodów z następującym uwarunkowaniami: 

a) z imprez wylatanych w tym samym kraju w Europie można liczyć maksymalnie wyniki z dwóch 
zawodów (w zależności od miejsca zawodów, niezależnie od kraju organizującego). Jeśli 
zawodnik zdobył punkty w więcej niż dwóch zawodach w jednym kraju, to brane są po uwagę 
tylko jego dwa najlepsze wyniki. 

b) z imprez wylatanych w tym samym kraju poza Europą można liczyć maksymalnie trzy zawody 
(w zależności od miejsca zawodów, niezależnie od kraju organizującego).  
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Trzy najlepsze wyniki brane są po uwagę, jeśli zawodnik zdobył punkty w więcej niż trzech 
zawodach w jednym kraju.  

Aby określić łączny wynik, należy liczyć wyniki do czterech zawodów, wybierając najlepsze wyniki 
każdego zawodnika w ciągu roku.  

W przypadku remisu zwycięzca zostanie wyłoniony według następującego schematu. Liczba 
liczonych zawodów zostanie zwiększona z czterech, o jeden za każdym razem, aż do wyłonienia 
zwycięzcy. Jeśli to nie rozdzieli remisujących zawodników, zwycięzca zostanie wyłoniony na 
podstawie punktów uzyskanych w czterech najlepszych zawodach pomnożonych przez liczbę 
zawodników startujących w każdym z tych zawodów. Zwycięzcą jest ten, który ma w ten sposób 
obliczoną największą sumę.  

6. Nagrody 

Zwycięzca zdobywa tytuł Zwycięzcy Pucharu Świata. Certyfikaty, medale i trofea mogą być 
przyznawane przez podkomisję w miarę możliwości.  

7. Organizacja 

Podkomisja jest odpowiedzialna za organizację pucharu świata i może wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną lub specjalną podkomisję do administrowania tymi zawodami.  

8. Komunikacja 

Koordynator pucharu świata musi otrzymać wyniki z każdych zawodów do pucharze świata, a 
następnie obliczyć i opublikować aktualne miejsca zawodników w tych zawodach. Powinny one 
być dostępne na stronie internetowej FAI.  

9. Odpowiedzialność organizatorów za zawody 

Organizatorzy zawodów muszą zgłosić swoje zawody do włączenia do pucharu świata podczas 
nominowania zawodów do Kalendarza Sportowego FAI. Ostatecznego wyboru zawodów z tych 
propozycji dokonuje Biuro CIAM zgodnie z paragrafem 3.  

Bezpośrednio po zawodach organizator zawodów musi przesłać wyniki do Koordynatora Pucharu 
Świata, przynajmniej w ciągu jednego miesiąca, zgodnie z wymaganiami Przepisów Ogólnych 
CIAM C.13.6. Każde nieprzesłanie wyników rozpatrywane będzie niezwłocznie przez Biuro CIAM 
przy akceptacji kalendarza zawodów na następny rok.  

10. Zarząd Pucharu Świata 

Trzyosobowa rada będzie nominowana przez Przewodniczącego Podkomisji Modeli Swobodnie 
Latających CIAM w orzekaniu we wszelkich kwestiach dotyczących wdrażania przepisów pucharu 
świata w ciągu roku. Każda taka sprawa musi zostać zgłoszona na piśmie do odpowiedniego 
przewodniczącego podkomisji. Zarząd Pucharu Świata nie jest uprawniony do rozpatrywania 
jakichkolwiek skarg lub protestów dotyczących pojedynczych zawodów, które muszą być 
rozpatrzone przez Jury FAI na tych zawodach.  

 


