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m.st WARSZAWY 

 

  

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA: 

Modelarska FORMUŁA 1 – Wyścig technologii, wiedzy i wytrzymałości ludzkiej - modele latające na 
uwięzi po okręgu (sterowane linkami stalowymi o grubości 0,3 mm) - trzech pilotów w kręgu 
jednocześnie oraz trzech mechaników, dystans 10 kilometrów, prędkość modeli dochodząca do 200 
km/h, silniki DIESLA o pojemności 2,5 cm3 i mocy około 1 KM – 25.000 obr/min. 
  

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w 
Warszawie, ul. Jana Pawła II 69 - 26-28 września 2008 r. 

 
14.30 – zakończenie zawodów 

Minuta ciszy to za mało:  „90 sekund grzania silnika – czas start”  - nadanie nazwy 
zawodów im. „Memoriał Jana Jóźwiaka” (odczytanie listu otwartego oraz 

uruchomienie silników spalinowych przez wszystkie zespoły wyścigowe oraz osoby, 
które znały Jana Jóźwiaka lub też będą chciały uczcić w ten sposób pamięć 

„TYCH KTÓRZY ODESZLI” 
 
śp. Jan Jóźwiak – wieloletni instruktor modelarstwa lotniczego w Pałacu Młodzieży w Warszawie, 
wychowawca/opiekun większości osób uczestniczących w tegorocznych Warszawskich zawodach F2C, sędzia 
sportowy Aeroklubu Polskiego, członek podkomisji ds. modeli latających na uwięzi Komisji Modelarskiej AP. 
Odszedł nagle, niespełna 3 lata temu. 
W tym roku zmarło dwóch wspaniałych modelarzy i instruktorów: śp. Kazimierz Łapiński oraz śp. Henryk Jerzyk. 
Osoby te swoją postawą i zaangażowaniem dawały przykład dla innych. Dzieliły się doświadczeniami oraz wiedzą. 
Czynnie uczestniczyły w modelarskim życiu ludzi ogarniętych pasją. 
Świat modelarski utracił znakomite postacie, których brak powinien zostać uczczony pamięcią. 

 
PATRONAT HONOROWY nad imprezą objął: 

 BURMISTRZ DZIELNICY WOLA m.st. Warszawy PAN MAREK ANDRUK 
 

Sponsorzy: 
SCANIA POLSKA, CONCEPT S.A 

 
Sportowe emocje zapewniają Organizatorzy:  

Aeroklub Warszawski, Dzielnica Wola m.st. Warszawy, Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych 
Nr 2, Fundacja Przez Modelarstwo Do Lotnictwa 

 
Sędzia Główny: Jerzy Kosiński – Polska. Sędzia Zawodów: Włodzimierz Fedan - Ukraina. 

 
UWAGA !!!: w załączeniu szczegółowy program, 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty programu zawodów. 
Kontakt: Pan Paweł Rozbiewski – nr tel. kom.: 0-509-407-477. 


