
AEROKLUB POLSKI 
 

Zasady kwalifikacji do Kadry Narodowej i reprezentacji Polski w 
modelarstwie lotniczym i kosmicznym 

 
1. Zasady kwalifikacji mają na celu w sposób całkowicie obiektywny, na 

podstawie uzyskanych wyników sportowych, wyłonić skład osobowy 
Kadry Narodowej i reprezentacji Polski w modelarstwie lotniczym 
i kosmicznym na rok 2008 i lata kolejne.  

2. Zasady kwalifikacji mają motywować modelarzy lotniczych 
i kosmicznych do startu w moŜliwie duŜej ilości imprez sportowych o 
jak najwyŜszej randze oraz zachęcać do sportowej rywalizacji. 

3. Zasady kwalifikacji lub propozycje ich zmian przygotowują trenerzy 
poszczególnych kategorii modeli po konsultacjach z trenerami danych 
klas według obowiązującej struktury trenerskiej, następnie zatwierdzane 
są przez Trenera Kadry Narodowej po zasięgnięciu opinii kolegium 
trenerskiego i przyjmowane przez Komisję Modelarską AP stosowną 
uchwałą. 

4. Zasady kwalifikacji nie mogą być zmieniane w trakcie trwania sezonu 
sportowego. 

5. Zasady kwalifikacji słuŜą do opracowania list kwalifikacyjnych 
w poszczególnych klasach modeli w danym sezonie sportowym, w celu 
wyłonienia składu osobowego Kadry Narodowej i reprezentacji Polski na 
kolejny rok kalendarzowy.  

6. Listy kwalifikacyjne muszą być wykonane najpóźniej w listopadzie 
danego roku kalendarzowego (po zakończeniu modelarskiego sezonu 
sportowego). 

7. Listy kwalifikacyjne opracowują trenerzy poszczególnych kategorii 
modeli, zgodnie z aktualnie obowiązującą strukturą trenerską. 

8. Zawodnicy z miejsc od 1 do 6 opracowanej listy kwalifikacyjnej danej 
klasy otrzymują powołanie do Kadry Narodowej (po potwierdzeniu 
gotowości udziału), natomiast zawodnicy z miejsc od 1 do 3 
opracowanej listy kwalifikacyjnej otrzymują powołanie do reprezentacji 
Polski (po potwierdzeniu gotowości udziału). W klasach S1,3,4,6,9 do 
reprezentacji powołuje się 4 zawodników. 

9. NiezaleŜnie od pozycji na listach kwalifikacyjnych prawo udziału 
w reprezentacji Polski w danym roku uzyskuje zawodnik (zespół), który 
w roku poprzednim wywalczył medal indywidualny w następujących 
zawodach : 

• Mistrzostwach Świata 
• Mistrzostwach Europy 
• Końcowej klasyfikacji Pucharu Świata  



10. Organizowane obozy Kadry Narodowej powinny mieć charakter 
treningowy a nie eliminacyjny. 

11. Skład Kadry Narodowej i reprezentacji Polski podlega 
zaakceptowaniu przez Komisję Modelarską AP. Skład Kadry Narodowej 
na wniosek Komisji Modelarskiej zatwierdza Zarząd Aeroklubu 
Polskiego. 

12. Zasady tworzenia list kwalifikacyjnych dotyczą zarówno seniorów 
jak i juniorów 

13. Junior w ostatnim roku startów w tej kategorii wiekowej moŜe 
ubiegać się o zakwalifikowanie się do kadry i reprezentacji seniorów 
w następnym roku pod warunkiem udziału w zawodach seniorów w tym 
roku.  

14. Zawodnicy zobowiązani są do dostarczenia wyników zawodów, 
w których startują osobom ustalającym listy kwalifikacyjne, do Pionu 
Modelarskiego Aeroklubu Polskiego oraz Trenerowi Modelarskiej Kadry 
Narodowej. 

15. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszymi zasadami oraz 
w innych nietypowych sytuacjach ostateczną decyzje podejmuje Trener 
Modelarskiej Kadry Narodowej. 

 
 
 
Zasady tworzenia list rankingowych      
      
Klasy modeli swobodnie latających (F1) 
 
Zawodnik w danym sezonie zdobywa punkty startując w następujących zawodach: 
A. Mistrzostwach Polski ( 1-sze miejsce 50 pkt, drugie 40pkt, trzecie 30pkt, czwarte 25pkt, 

piąte 20 pkt, szóste 19 pkt..........dwudzieste czwarte 1pkt) 
B. Końcowej punktacji Pucharu Polski ( 1-sze miejsce 50 pkt, drugie 40pkt, trzecie 30pkt, 

czwarte 25pkt, piąte 20 pkt, szóste 19 pkt..........dwudzieste czwarte 1pkt) 
C. Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata organizowanych w Polsce  
• udział w zawodach – 15 pkt 
• zajęcie punktowanego miejsca według reguł Pucharu Świata – 15 pkt 

(Uwaga: Zaliczane będą punkty zdobyte tylko w jednych zawodach) 
D.  Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata organizowanych za granicą 
• udział w zawodach – 15 pkt 
• zajęcie punktowanego miejsca według reguł Pucharu Świata – 15 pkt 

(Uwaga: Zaliczane będą punkty zdobyte tylko w jednych zawodach) 
 
Listy kwalifikacyjne są tworzone będą na podstawie sumy punktów uzyskanych w danym 
roku i 50% punktów z roku poprzedniego. 
P = Pn + (0,5)Pn-1  

gdzie : 
Pn = A + B + C+ D 
W przypadku, gdy Pn-1 nie jest liczbą całkowitą, wartość Pn-1  zostaje zaokrąglona w dół. 



 W przypadku rozgrywania Mistrzostw Polski i Pucharu Świata jako jednych zawodów 
zawodnicy zdobywają punkty tylko w Mistrzostwach Polski 

 
Klasy modeli latających na uwięzi (F2) 
Zawodnik (zespół) w danym sezonie zdobywa punkty startując w następujących zawodach: 
A. Mistrzostwach Polski  
B. Pucharze Polski (w przypadku niemoŜności obliczenia klasyfikacji końcowej, zawodnik 
zdobywa punkty za start w jednych zawodach, najlepszych dla niego). 
C. Pucharze Świata ( zawodnik zdobywa punkty za start w jednej, najlepszej dla niego 
imprezie) 
Ranking zostanie utworzony na podstawie sumy punktów P uzyskanych przez danego 
zawodnika (zespół) w w/w zawodach: 

 
P = A + B + C  
Sposób obliczania punktów otrzymanych przez zawodnika (zespół) w zawodach A, B, C: 
 
 
 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 ...23 24 

Punkty 50 40 30 25 20 19 ...2 1 

 
 

Klasy Modeli Kosmicznych (S) 
 

Klasy:  S1,3,4,6,9 
Zawodnik otrzymuje punkty za start w Mistrzostwach Polski. Lista rankingowa ustalana jest 
według najmniejszej sumy miejsc, na których uplasował się dany zawodnik w czterech 
z pięciu wymienionych wyŜej klas modeli ( najkorzystniejszej dla danego zawodnika) oraz za 
zajęte miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata, jeŜeli zawodnik uplasował się 
w pierwszej ósemce: za 1miejsce( -8), za drugie(-7).........za ósme (-1). Punkty te dodawane są 
do  punktów uzyskanych za sumę miejsc w Mistrzostwach Polski. 
 
Klasy: S5,7,S8D,E 
Lista Kwalifikacyjna ustalana jest na podstawie minimalnej sumy miejsc uzyskanych 
w Mistrzostwach Polski i klasyfikacji końcowej Pucharze Polski ) oraz za zajęte miejsce 
w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata, jeŜeli zawodnik uplasował się w pierwszej ósemce: 
za pierwsze miejsce( -8), za drugie(-7).........za ósme (-1). Punkty te dodawane są do punktów 
uzyskanych za sumę miejsc w Mistrzostwach Polski. 
 
 
  
Klasy modeli makiet samolotów (F4) 
 
Zawodnik w danym sezonie zdobywa punkty startując w następujących zawodach: 
 
A. Mistrzostwach Polski - (pierwsze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 pkt, czwarte 
 25 pkt, piąte 20 pkt, szóste 19 pkt........dwudzieste czwarte 1 pkt) 



B Klasyfikacji końcowej Pucharu Polski - (pierwsze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, 
trzecie 30 pkt, czwarte 25 pkt, piąte 20 pkt, szóste 19 pkt..............dwudzieste czwarte 1 pkt)  

 
Kolejność na liście kwalifikacyjnej zostanie ustalona na podstawie sumy punktów 
P uzyskanych przez zawodnika w poszczególnych zawodach rozegranych w danym roku: 

P= A+ B  
 
Klasy modeli zdalnie sterowanych (F3)  
 
Zawodnik w danym sezonie zdobywa punkty startując w następujących zawodach: 
 
A. Mistrzostwach Polski (pierwsze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 pkt, czwarte 25 

pkt, piąte 20 pkt, szóste 19 pkt, ........ dwudzieste czwarte 1 pkt) 
 
B. Klasyfikacji końcowej Pucharu Polski (pierwsze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 

pkt, czwarte 25 pkt, piąte 20 pkt, szóste 19 pkt, .............. dwudzieste czwarte 1 pkt) 
 
C. Zawodach zaliczanych do Pucharu Świata (lub innych zawodach międzynarodowych 

ogłoszonych w kalendarzu FAI) – liczy się udział w jednych zawodach, w których 
zawodnik zajął najlepsze miejsce – (pierwsze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 pkt, 
czwarte 25 pkt, piąte 20 pkt , szóste 19 pkt, .............. dwudzieste czwarte 1 pkt) 

 
 
Listy kwalifikacyjne zostaną utworzone na podstawie sumy punktów P uzyskanych przez 
danego zawodnika w poszczególnych zawodach rozegranych w danym roku: 

 
P = A + B + C 

 
W kategorii wiekowej juniorów lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie wyników 
uzyskanych w następujących zawodach: 
 
Aj Mistrzostwach Polski juniorów (pierwsze miejsce 50 pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 pkt, 

czwarte 25 pkt, piąte 20 pkt, szóste 19 pkt, ........… dwudzieste czwarte 1 pkt) 
 
Bj Klasyfikacji końcowej Pucharu Polski – po wyodrębnieniu osobnej klasyfikacji juniorów 

z ogólnej listy zawodników sklasyfikowanych w Pucharze Polski (pierwsze miejsce 50 
pkt, drugie 40 pkt, trzecie 30 pkt, czwarte 25 pkt, piąte 20 pkt, szóste 19 pkt, .............. 
dwudzieste czwarte 1 pkt) 

 
Lista kwalifikacyjna juniorów zostanie utworzony na podstawie sumy punktów Pj 
uzyskanych przez danego zawodnika (juniora) w poszczególnych zawodach rozegranych w 
danym roku: 

 
Pj = Aj + Bj 

 
Uwaga! W przypadku uzyskania przez kilku zawodników równej liczby punktów, 
o kolejności miejsc na liście rankingowej decydować będą wyniki uzyskane w Mistrzostwach 
Polski rozegranych w danym roku. 



 
 
Klasy modeli z napędem elektrycznym (F5) 
 
Klasa F5B 
 
 Lista kwalifikacyjna ustalana jest na podstawie sumy punktów 
 
P = A + B + C 
 
zdobytych w następujących imprezach : 
 
 

A. Mistrzostwach Polski (pierwsze miejsce 100 pkt, drugie 75 pkt, trzecie 50 pkt, czwarte 
49 pkt, piąte 48 pkt, szóste 47 pkt, ........ pięćdziesiąte drugie 1 pkt) 

 
B. Zawodach zaliczanych do Pucharu Polski( liczy się udział w jednych zawodach, 

w których zawodnik zajął najlepsze miejsce) (pierwsze miejsce 100 pkt, drugie 75 pkt, 
trzecie 50 pkt, czwarte 49 pkt, piąte 48 pkt, szóste 47 pkt, ........ pięćdziesiąte drugie 1 
pkt) 

 
C. Zawodach do Pucharu Świata lub Euroturu (liczy się udział w jednych zawodach, 

w których zawodnik zajął najlepsze miejsce) (pierwsze miejsce 100 pkt, drugie 75 pkt, 
trzecie 50 pkt, czwarte 49 pkt, piąte 48 pkt, szóste 47 pkt, ........ pięćdziesiąte drugie 1 
pkt) 

 
Klasa F5D: 
Miejsce w rankingu determinuje miejsce uzyskane w Mistrzostwach Polski  
 
Opracowano na podstawie 
konsultacji z trenerami: 
Cz. Zioberem, J. Bonieckim, M. Słowikiem 
M. Dominiakiem, J. Ochmanem, W. Lesiukiem 
 
 

Trener modelarskiej 
Kadry Narodowej 

dr inŜ. Stanisław Kubit 
 
  
 
 
 
 

 
 


