MISTRZOSTWA ŚWIATA MODELI SWOBODNIE LATAJĄCYCH DLA JUNIORÓW

W dniach 1-7 sierpnia 2016 w Prilep (Macedonia) odbywają się Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie
Latających dla Juniorów.
Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: F1A (szybowce), F1B (modele z napędem gumowym) i
F1P (modele z napędem silnikowym). Reprezentacja naszego kraju składa się z 9 zawodników – po 3 w
każdej z kategorii.
Jednym z członków reprezentacji Polski w klasie F1A był zawodnik – Błażej Stachowski, wychowanek
modelarni AERO-MODEL-CLUB ŚRODA WIELKOPOLSKA przy Ośrodku Kultury, członek Aeroklubu
Poznańskiego.
Polscy zawodnicy w podróż do Macedonii wyruszyli w sobotę 30 07 2016 wcześnie rano. Droga bardzo
męcząca, z powodu długich postojów na granicach trwała ponad 35 godziny. W niedziele wieczorem
zawodnicy zameldowali się w pięknym hotelu z basenem. Poniedziałek od rana zawodnicy
odpoczywali po męczącej podróży, a po południu odbył się trening w warunkach niestety innych niż
nasi zawodnicy zazwyczaj startują. Wtorek miał być kolejnym dniem treningu lecz ze względu na silny
wiatr zawodnicy spędzili czas na zwiedzaniu miasta Prilep, oraz komisyjnym mierzeniu i ważeniu
modeli.
Zawody w kategorii F1A odbyły się w środę 03 08 2016 od godziny 800 lecz zawodnicy w pełnej
gotowości na lotnisku testowali swoje modele od godziny 630. Około godziny 1500 do Polski dotarły
pierwsze nieoficjalne informacje o sukcesie młodych zawodników.
Reprezentacja Polski w składzie: Błażej Stachowski, Iwona Olewnik oraz Roksana Gądek wywalczyła
złoty medal na Mistrzostwach Świata Juniorów Modeli Swobodnie Latających w Macedonii. To
pierwszy złoty medal dla Polski w klasie F1A od 28 lat. Nasza drużyna wyprzedziła reprezentację
Niemiec i Rosji, które zazwyczaj zajmowały miejsce na najwyższym podium.
Kolejny dzień (czwartek) to zawody w kategorii F1B gdzie Polska reprezentacja zdobyła
II- wicemistrzostwo drużynowo i indywidualnie przez Dawida Lipskiego.
W piątek od wczesnych godzin porannych do rywalizacji stanęli zawodnicy kategorii F1P i także w tej
kategorii Polscy zawodnicy zaznaczyli swoją obecność. W klasyfikacji indywidualnej Polski zawodnik
Daniel Bogomaz został Mistrzem Świata.
W klasyfikacji generalnej polska ekipa zdobywając łącznie 8678 sek. zajęła czwarte miejsce tracąc do
Ukrainy zaledwie 8 sekund.
W sobotnie od rana zawodnicy wybrali się na wycieczkę w góry, a popołudnie odbyło się uroczyste
zakończenie mistrzostw i uhonorowanie najlepszych drużyn i zawodników. Od godziny 2000 do 2400
odbył się uroczysty bankiet na którym była wspaniała atmosfera, wymiana doświadczeń i kontaktów
pomiędzy zawodnikami którzy kilka dni wcześniej ostro rywalizowali ze sobą.
Polską reprezentacją kierował, wspierał oraz pełnił rolę Team Managera i zaprowadził po złoto
doświadczony pasjonat modelarstwa Pan Norbert Suwała ze Stalowej Woli.
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