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Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI przyznała Aeroklubowi Polskiemu prawo organizacji 
Mistrzostw Świata FAI Modeli Latających na Uwięzi – już trzeci raz (dwie wcześniejsze imprezy 
odbyły się w Częstochowie (1980) i we Włocławku (2014). Mistrzostwa Świata w kategorii F2 
rozgrywane są w czterech konkurencjach: F2A, F2B, F2C i F2D dla Seniorów i Juniorów. Warto 
podkreślić, że mistrzostwa w roku 1980 były pierwszymi mistrzostwami świata w modelarstwie, 
organizowanymi przez Aeroklub Polski. W tamtych warunkach, impreza była wielkim wyzwaniem 
organizacyjnym - chociażby z powodu innych technik komunikacji (brak telefonów komórkowych, 
brak faxu, Internetu i co najważniejsze brak doświadczenia w sferze organizacji takich eventów. 
Grupa organizacyjna, pod wodzą ówczesnego szefa polskiego modelarstwa – Pawła Włodarczyka, 
miała do dyspozycji jedynie telefony stacjonarne, strasznie hałaśliwą maszynę komunikacyjną (do 
przesyłania samych tekstów), tzw. teleks i … w trakcie przeprowadzania mistrzostw świata, 
najnowocześniejszy komputer tamtych lat – wielkości kilku szaf! Trudne to były początki, ale 
zebrane doświadczenia – okazały się bezcenne i służą do dzisiaj kolejnym pokoleniom 
organizatorów imprez FAI kategorii 1. 

Zarząd AP zdecydował, by organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata był Aeroklub 

Włocławski. Organizatorzy przewidują, że weźmie w nich udział około 300 uczestników z 26 

państw, w tym m.in. 174 zawodników, 38 jurorów i sędziów, 11 kierowników ekip, 64 

mechaników, pomocników i osób towarzyszących oraz 13 organizatorów). Z frekwencją mniejszą 

niż zwykle należało się liczyć, między innymi za sprawą dwóch lat pandemii. Pełna reprezentacja 

narodowa może liczyć nawet 20 zawodników (1 junior plus 3 seniorów – w klasach F2A, F2B i F2D 

oraz 1 zespół juniorów plus 3 zespoły seniorów – w klasie F2C). Mistrzostwa będą rozgrywane na 

terenie lotniska Kruszyn. Do dyspozycji zawodników przygotowano  5 torów do rozgrywania 

konkurencji oraz 5 miejsc do lotów treningowych. 

 

Tuż przed Mistrzostwami Świata – w dniach 4-7 sierpnia br., również we Włocławku, zostaną 

przeprowadzone Międzynarodowe Zawody Modeli na Uwięzi, zaliczane do Pucharu Świata, w 

konkurencjach F2A, F2B i F2C. Pomysł zawodów Pucharu Świata, jest bardzo trafny. Jest 

ostatecznym sprawdzianem dla organizatorów oraz licznej obsługi sportowej i technicznej. 

Ciekawostką jest fakt, że organizatorzy ustalili limity zawodników w poszczególnych konkurencjach 

Pucharu Świata i w 2-3 dni od ogłoszenia rejestracji listy były pełne. To najlepszy dowód, że 

kategoria modeli latających na uwięzi ma się dobrze i niech tak zostanie.  

PROGRAM ZAWODÓW do zalicznych do Pucharu Świata FAI:  
Czwartek, 4 sierpnia 2022 -  Przyjazd uczestników, członków Jury i Sędziów FAI - rejestracja 
Piatek, 5 sierpnia 2022 – ceremonia otwrcia na lotnisku, loty w konkurencjach: F2A, F2B, F2C i F2D. 



Sobota, 6 sierpnia 2022 – kontynuacja zawodów, ceremonia zkończenia Puchru Świata, 
Niedziela, 7 sierpnia 2022 – dzień rezerwowy. 
 

Wracając do głównego tematu, czyli Mistrzostw Świata, warto podkreślić, że zgodnie  
z decyzją komisji CIAM FAI, nad prawidłowym przebiegiem zwodów będzie czuwało 3-osobowe, 
międzynarodowe Jury FAI, któremu będzie przewodniczył Massimo SEMOLI (Szwajcaria).  
Honory Gospodarza Mistrzostw Świata będzie pełnił Paweł BUDZISZEWSKI - Prezes Aeroklubu 
Włocławskiego. Dyrektorem Mistrzostw Świata jest Marek Koziński – Dyrektor Aeroklubu 
Włocławskiego, a Dyrektorem Sportowym imprezy jest Marek Dominiak – Delegat Aeroklubu 
Polskiego do CIAM FAI. 

Program ramowy Mistrzostw Świata: 

7.08. (niedziela) Przyjazd uczestników, Jury i Sędziów FAI oraz Rejestracja ekip 

8.08. (poniedziałek) 
Kontrola techniczna modeli |  trening oficjalny  |  Spotkanie z kierownikami ekip 

CEREMONIA OTWARCIA (na lotnisku) 

 F2A F2B F2C F2D 

9.08. (wtorek) 1 runda 1 I 2 kol. lotów eliminac. 1 kol. lotów eliminac. runda eliminacyjna 

10.08. (środa) 2 runda 1 i 2 kol. lotów eliminac. 2 kol. lotów eliminac. runda eliminacyjna 

11.08. (czwartek) 3 runda 3 I 4 kol. lotów eliminac. 3 kol. lotów eliminac. runda eliminacyjna 

12.08. (piątek) 
Dzień 

rezerwowy 
3 I 4 kol. lotów eliminac. 

1 kol. lotów finałowych 
1 kol. półfinałów runda eliminacyjna 

13.08. (sobota) 4 runda 
2 i 3 kol. lotów 

finałowych 
2 kol. półfinałów 

i loty finałowe 
półfinały i finały 

16.00 CEREMONIA ZAKOŃCZENIA (na lotnisku) 

14.08. (niedziela) Wyjazd uczestników (po śniadaniu) 

 

Na zakończenie Mistrzostw Świata zostaną ogłoszone dwie niezależne klasyfikacje indywidualne (Seniorów i 
Juniorów) oraz klasyfikacja zespołowa. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami, dyplomami i pucharami 
przechodnimi FAI oraz nagrodami Organizatorów i Sponsorów. Fanów małego i dużego lotnictwa serdecznie 
zapraszamy na Lotnisko Kruszyn, by oglądać zmagania najlepszych modelarzy-pilotów z całego świata. 
Więcej informacji o tym prestiżowym wydarzeniu sportu lotniczego można znaleźć na stronie mistrzostw 
świata: http://cl-f2abcd-wchs2020.pl/ 
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