Podczas zawodów w Bochni oprócz klasyfikacji indywidualnej klasyfikowano też drużyny.
Pierwsze miejsce i okazały puchar przypadły ekipie Aeroklubu Warszawskiego. Zawodnicy
UKS „Jedynka” Hrubieszów zajęli drugie miejsce, a Aeroklubu Stalowowolskiego – trzecie.
Poza Mistrzostwami Polski okazja do rywalizacji drużynowej trafia się bardzo rzadko.

Runda zimowa Pucharu Polski 2019
w konkurencji F1N
KRZYSZTOF GAWŁOWSKI/kgawlowski@vp.pl
Zimową rundę zmagań pucharowych
konkurencji F1N zakończyły
rozegrane 31 marca br. zawody
w Grodkowie. Zainteresowanie
modelami szybowców halowych
nie maleje, co cieszy, zwłaszcza
dlatego, że do udziału w takim
współzawodnictwie garną się dzieci
i młodzież.

P

Organizatorzy zawodów modeli halowych
szybowców nie zapominają o najmłodszych,
honorując ich udział w imprezach.
W Pyskowicach pamiątkowy medal i dyplom
z tej właśnie okazji otrzymała 7‑letnia
Zosia Adamczyk z Gliwic.
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Tomasz Budzik z Aeroklubu Warszawskiego
w momencie startu modelem z aktywną klapą.
Od bieżącego roku Tomek startuje takim
właśnie modelem i jest jedynym zawodnikiem,
który w tej fazie rozgrywek pucharowych
zdołał pokonać Grzegorza Truchana z OSiR
Suwałki.

odobnie jak w zeszłym roku, tak i tegoroczne
rozgrywki Pucharu Polski podzielone zostały na dwie
rundy: zimową i jesienną. Rywalizację zimową rozpoczęły 26 stycznia zawody w Hrubieszowie. OSiR
Suwałki z uwagi na organizację mistrzostw Polski zrezygnował w tym roku z przeprowadzenia zawodów pucharowych, ale za to po dwuletniej przerwie do grona
organizatorów powróciła Bochnia. Pierwsza faza rozgrywek składała się podobnie jak w 2018 r. z ośmiu
spotkań. Poza Hrubieszowem i Bochnią zawodników
konkurencji F1N gościły jeszcze: Kraków, Pyskowice
(dwukrotnie), Chrzanów, Zielonka i wymieniony na wstępie Grodków.
„Objawieniem” sezonu byli młodzi modelarze z Bierunia, którzy za przykładem swoich starszych kolegów –
Tomasza Dudzika i Piotra Ryguły, startowali modelami
z aktywną klapą. Nie wszystko jeszcze wychodziło im
tak jak powinno, ale pozytywne efekty już widać.
MODELARZ 4/2019

Na reakcję po zamieszczeniu
w nr. 2/2019 „Modelarza” planów
modelu F1N, którym lata Sławomir
Truchan, nie trzeba było długo
czekać. Podczas zawodów
w Grodkowie mogliśmy oglądać
skrzydła wykonane według tych
planów przez Tadeusza Sawickiego.
Cały model będzie z pewnością
gotowy na jesienny cykl pucharowy.
Na zdjęciu: Agata Szulc, aktywnie
udzielająca się podczas organizacji
zawodów w Grodkowie, z tym
właśnie numerem „Modelarza”. Plany
tego modelu są dostępne w redakcji
„Modelarza”: tel. 22 849‑86‑27,
e‑mail: modelarz.redakcja@o2.pl.

Klasyfikacja po zimowej edycji Pucharu Polski F1N – 2019
Młodzik
1.

Piotr Stasiulewicz

A.Warszawski

2.

Julia Łubek

LOK Bieruń

3.

Karol Szumiata

UKS „Jedynka” Hrubieszów
Młodzik – dziewczęta

1.

Julia Łubek

LOK Bieruń

2.

Karina Sawicka

SMO „Feniks”/OKiR w Grodkowie

3.

Julia Gawryś

SMO „Feniks”/OKiR w Grodkowie
Junior młodszy

1.

Grzegorz Truchan

OSiR Suwałki

W czołówce zaczynają też już na dobre
zadomawiać się modelarze z Aeroklubu
Warszawskiego i to we wszystkich kategoriach wiekowych. W młodzikach Piotr Stasiulewicz dzielnie odpiera ataki dziewcząt
i chłopców z Bierunia oraz z Hrubieszowa.
Z kolei Tomasz Budzik, startując w tym roku
po raz pierwszy „klapówką”, pokazał, że
będzie utrudniał Grzegorzowi Truchanowi
marsz po Puchar Polski w kategorii juniorów młodszych. W juniorach Stanisław

2.

Tomasz Budzik

A.Warszawski

3.

Kacper Kaczmarek

Dalszy ciąg na str. 12

UKS „Jedynka” Hrubieszów
Junior

1.

Filip Rudziński

OSiR Suwałki

2.

Stanisław Paciejewski

A.Warszawski

3.

Michał Jajko

A.Stalowowolski
Senior

1.

Sławomir Truchan

OSiR Suwałki

2.

Bartosz Nyk

A.Warszawski

3

Tomasz Dudzik

MOKSiR Chrzanów

W kategorii juniorów młodszych na czele klasyfikacji pucharowej
jest Grzegorz Truchan z OSiR Suwałki przed Tomaszem Budzikiem
z Aeroklubu Warszawskiego i Kacprem Kaczmarkiem z UKS „Jedynka”
Hrubieszów, czyli dokładnie w takiej kolejności, w jakiej stanęli
na podium w pierwszym dniu zawodów w Pyskowicach. Grzegorz już
na tym etapie ma zapewniony Puchar Polski, a Tomasz i Kacper, żeby
utrzymać swoje pozycje, muszą jesienią jeszcze trochę popracować.

Szukając sposobu na pokonanie Sławomira Truchana, Bartosz
Nyk z Aeroklubu Warszawskiego często stosuje klasyczny sposób
wyrzutu swojej „klapówki”. Ten cel osiągnął już dwukrotnie: w Bochni
i w pierwszym dniu zawodów w Pyskowicach. Z takim wyrzutem
„klapówki” spotykamy się często w niewielkich halach, ale w większych –
bardzo rzadko.

Trójka najlepszych zawodników w kategorii open podczas zmagań
w Bochni. Stoją od lewej: Grzegorz Data (Bochnia), Kacper Urbańczyk
(Bieruń) i Czesław Trzemżalski (Krosno).

Reprezentanci Aeroklubu Warszawskiego (stoją od lewej):
Jacek Budzik, Tomasz Budzik, Stanisław Paciejewski i Bartosz Nyk.
Rundę zimową z pewnością zaliczyć mogą do udanych – zawodnicy
Aeroklubu Warszawskiego ponad 30 razy stanęli na podium rozgrywek
pucharowych rundy zimowej F1N.
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Dalszy ciąg ze str. 11

Paciejewski też ostro walczy o pierwsze miejsce z Filipem Rudzińskim z Suwałk. Natomiast w kategorii seniorów sen z powiek Sławomira Truchana próbuje spędzić
Bartosz Nyk. Bartosz jest jednym z dwóch zawodników,
który, jak Grzegorz Truchan, startując we wszystkich
ośmiu zawodach pucharowych, ma w dorobku wyłącznie pierwsze i drugie miejsca. Jest też jedynym
zawodnikiem, który latając „klapówką”, najczęściej nie
wypuszcza jej za skrzydło, ale klasycznie.
Na pewno nie wszystko jeszcze pokazali zawodnicy
z Hrubieszowa i Tarnobrzegu, którzy z różnych przyczyn
losowych opuścili kilka zimowych spotkań. Stać ich na
dużo i miejmy nadzieję, że częściej będziemy ich widywać na podium jesienią w końcowej fazie rozgrywek.
Rywalizacja w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiała się następująco. Po przejściu
Grzegorza Truchana do starszej kategorii wiekowej –
juniorów młodszych, ciasno zrobiło się w czołówce
młodzików. Pierwsze miejsce Piotra Stasiulewicza z Aeroklubu Warszawskiego nie dziwi, bo ubiegłorocznymi

występami udowodnił, że stać go
na wiele. Bardzo ładnie zaprezentował się w zimowych zawodach Karol
Szumiata z UKS „Jedynka” Hrubieszów. W poprzednim roku musiał zadowolić się najlepszym piątym miejscem, a w bieżących rozgrywkach
stawał już czterokrotnie na podium,
w tym dwa razy na jego najwyższym stopniu. Największą niespodzianką jest z pewnością postawa
Julii Łubek z LOK Bieruń. W przeciwieństwie do Piotra i Karola, którzy
latają modelami klasycznymi, Julia
startuje modelem z aktywną klapą
i mimo że jeszcze nie wszystkie loty
zalicza do udanych, to już dwukrotnie była zwyciężczynią zawodów.
Julia jest na czele klasyfikacji w kategorii wiekowej młodzik‑dziewczęta
i wyprzedza Karinę Sawicką i Julię
Gawryś z SMO „Feniks”.
W kategorii juniorów młodszych
Grzegorz Truchan z OSiR Suwałki aż
sześciokrotnie tryumfował w rozegranych dotychczas zawodach Pucharu Polski 2019. Jedynym zawodnikiem, który dwa razy odebrał mu
zwycięstwo był Tomasz Budzik z Aeroklubu Warszawskiego. Mimo że dla
obydwu zawodników jest to pierwszy sezon startów w tej kategorii
wiekowej, to z marszu udało się im
zepchnąć na trzecie miejsce Kacpra
Kaczmarka z UKS „Jedynka” Hrubieszów. Dodajmy, że Kacper w ubiegłym roku nie miał sobie równych
w swojej kategorii wiekowej.
Kategoria juniorów jest jedyną kategorią wolną od „klapówek”, różnice czasów lotów najlepszych zawodników bywają niewielkie, przez Radosław Szymanowski z OSiR Suwałki zadebiutował
co walka o czołowe miejsca trwa w tegorocznych zawodach pucharowych w Chrzanowie
kategorii wiekowej młodzików. Pod czujnym okiem trenera
do końca. Jak dotychczas najlepiej w
Stanisława Skibickiego już dwukrotnie otarł się o podium,
wychodzi to Filipowi Rudzińskiemu zajmując czwarte miejsca na zawodach w Zielonce i Grodkowie.
z OSiR Suwałki, który trzykrotnie
zwyciężał w zawodach. Tylko o jedno zwycięstwo mniej Znowu Sławomir Truchan jest na prowadzeniu, z tym że
ma Stanisław Paciejewski z Aeroklubu Warszawskiego. mocniej musi się „oganiać” przed coraz bardziej natarMichał Jajko z Aeroklubu Stalowowolskiego jest na ra- czywymi atakami Bartosza Nyka z Aeroklubu Warszawzie na trzecim miejscu, ale ma na swoim koncie tylko skiego. Trzeci – Tomasz Dudzik, nie do końca zdołał
dwa pucharowe starty.
jeszcze opanować swój model, ale gdy w końcu mu
Rywalizacja seniorów przebiegała w pierwszej czę- się to uda, z pewnością rywalizacja tej trójki stanie się
ści zmagań pucharowych bez większych niespodzianek. jeszcze bardziej pasjonująca, choć Tomasz nie ma już

Uczestnicy tegorocznych inauguracyjnych zawodów pucharowych w Hrubieszowie. Fot. Archiwum UKS „Jedynka” Hrubieszów.
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Organizatorzy zawodów w Grodkowie
obdarowali w tym roku sporą część
zawodników bardzo cennymi i przydatnymi
w pracowni modelarskiej przedmiotami –
między innymi solidnymi deskami
modelarskimi. Na zdjęciu Jerzy Włodarczyk
z Chrzanowa nie kryje zadowolenia z nowego
nabytku odebranego z rąk Tadeusza
Sawickiego. Nagrody losowała najmłodsza
uczestniczka zawodów Monika Kawa.

szans ani na pierwsze, ani na drugie miejsce w klasyfikacji końcowej PP.
Na zakończenie kilka zdań o modelach. W zasadzie
na razie nie pojawiły się nowe rozwiązania, ale przybywa
„klapówek” i coraz bardziej dostrzegana jest przepaść
między nimi a klasycznymi modelami, na korzyść oczywiście tych pierwszych. Mimo że „klapówki” zyskują
coraz więcej zwolenników, to nie wszyscy zamierzają
zrezygnować z modeli klasycznych. Liczymy więc, że
jeśli nie w edycji jesiennej Pucharu Polski, to w przyszłym roku uda się któremuś z zawodników opracować
nową konstrukcję zdolną do nawiązania równorzędnej
walki z modelami wyposażonymi w aktywną klapę, wypuszczanymi za skrzydło.
Ogromne słowa uznania należą się wszystkim organizatorom zawodów pucharowych. Dzięki ich wysiłkowi przybywa młodych entuzjastów modelarstwa
lotniczego. Sobie znanymi sposobami lokalni działacze
modelarstwa znajdują środki niezbędne do przeprowadzenia imprez modelarskich. Ciągle bowiem modelarstwo bywa marginalizowane w niektórych kręgach społeczeństwa, które nie doceniają jego roli w kształtowaniu
pozytywnych postaw młodych ludzi. Na szczęście coraz
częściej zaczyna być zauważalna zmiana w takim podejściu i samorządy jakby chętniej w ostatnim czasie
wspierały wysiłek ponoszony przez wszelkiego rodzaju
organizacje modelarskie na rzecz propagowania sportu
modelarskiego.
Runda jesienna Pucharu Polski w konkurencji F1N
obejmować będzie listopadowe rozgrywki w Tarnobrzegu, Krośnie i Rzeszowie. Na 17 listopada br. zaplanowano z kolei przeprowadzenie mistrzostw Polski
w Suwałkach.
Krzysztof Gawłowski
Piotr Stasiulewicz z Aeroklubu Warszawskiego
(w środku) prowadzi obecnie w klasyfikacji
pucharowej wśród młodzików. Na razie
zwyciężał dwukrotnie (w Bochni i Zielonce),
dwa razy zajmował drugie miejsca i raz
był trzeci. Żeby zdobyć w tym roku Puchar
Polski, będzie musiał w jesieni stoczyć ostrą
walkę z Julią Łubek z Bierunia i Karolem
Szumiatą z Hrubieszowa – wszyscy troje
mają na razie identyczny dorobek punktowy.
Na zdjęciu obok Piotra stoją: Michał Kruk
z ŚDM Tarnobrzeg (z prawej) i Mateusz Pichór
z Aeroklubu Krakowskiego (z lewej).

Duży, niewykorzystany jeszcze w pełni potencjał, posiada Julia Gawryś z Grodkowa – obecnie trzecia zawodniczka klasyfikacji pucharowej
w kategorii młodzik‑dziewczęta. Na razie Julia czterokrotnie zajmowała drugie miejsca w swojej kategorii – trzymamy kciuki za zwycięstwo.
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