Sprawozdanie
modelarzy – członków
Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego
Działających w AERO-Model-Club Środa Wlkp.
przy Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp.
Sezon sportowy 2018

Sezon dla modelarzy ze Środy Wielkopolskiej rozpoczął się w tym roku bardzo wcześnie,
bo już 24 i 25 marca 2018r. odbyły się w Kietrzu (blisko czeskiej granicy),pierwsze zawody
zaliczane do Pucharu Świata.

W zawodach tych brali udział juniorzy Jakub Kasperski , Błażej Stachowski , Damian
Mąderek oraz ich instruktor i trener Radosław Oporowski jako pomocnik i sędzia pojechał z
nami Marek Kajdaniak. Z zawodach tych zawodnicy Aeroklubu Poznańskiego zajęli w pierwszym
dniu drugie miejsce(Błażej Stachowski),trzecie miejsce(Jakub Kasperski),piąte(Damian Mąderek).

W drugim dniu przy bardzo silnym wietrze pierwsze miejsce zajmuje (Damian Mąderek),trzecie
(Błażej Stachowski) , a czwarte miejsce (Jakub Kasperski)

Damian Mąderek

Jakub Kasperski

Na następne zawody 19.05.18r. zapraszało nas Krosno . Daleka droga do Krosna
rozpoczyna cykl Pucharu Polski , który będzie się składał z rekordowej ilości , bo aż ośmiu
imprez. Zawody te poprzedziło jednak przeprowadzone zgrupowanie kadry narodowej w ,
której udział brała cała trójka z modelarni „AERO”. Następnego dnia po zgrupowaniu kadry
na której nominację do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata otrzymał Błażej Stachowski
przywitała zawodników ładna pogoda ,ale z bardzo silnym wiatrem co powoduję , że
zawodnicy latają na krótszy czas 120 sekund. W zawodach tych świetnie sobie radzą Jakub
Kasperski ,który wygrywa zawody , a na drugim miejscu jest Błażej Stachowski , na miejscu
piątym zawody kończy Damian Mąderek.

Równolegle z kategorią F1A staruje i początkuje nowa kategoria modeli F1A Standard
(modele jedno funkcyjne czyli brak haka dynamicznego i tylko deter).W tej kategorii startuje dwóch
zawodników z Aeroklubu Poznańskiego . Jest to Radosław Oporowski ,który lata równolegle w
dwóch kategoriach ,bo również w F1A (jako jedyny zawodnik w kraju). W zawodach tych zajmuje on
drugie miejsce , a Rafał Wagner miejsce piąte .(jest to jego debiut w modelach swobodnie
latających).

Następnego dnia na tym samym lotnisku odbywają się zawody cyklu Pucharu Polski
Małych Form. Zawodnicy z AERO-Model-Club startują w kategorii F1K w Składzie Marek
Kajdaniak, Rafał Wagner, Robert Mandziak i jego synowie Marek i Marcel. Przy pięknej
majowej pogodzie pierwsze miejsce wśród juniorów młodszych zajmuje Marek Mandziak , a
trzecie jego brat Marcel Mandziak. Wśród seniorów Pierwsze miejsce zajmuje Marek
Kajdaniak na trzecim znajduje się Rafał Wagner(tu też roli debiutanta ), a czwarte Robert
Mandziak.

Dwóch Marków !!!
Marek Mandziak (junior) i Marek Kajdaniak (senior)

Marcel Mandziak

Ekipa AERO-Model-Club ze Środy Wielkopolskiej

Linia startu na lotnisku w Krośnie (startuje model Marcela Mandziaka)
Zawody Pucharu Polski w klasie F1K

Marek Mandziak
Zdobywa Pucharu Polski w Klasie F1K Junior Młodszy

Rafał Wagner
Zdobywca Pucharu Polski w klasie F1K senior

Zaledwie tydzień później 26.06.18r. wszyscy zawodnicy w kategoriach F1K ,F1A i F1A
Standard muszą pojechać do Gliwic. Zaczynają zawodnicy F1K. Start w Mistrzostwach Polski
Małych Form nie mogą zaliczyć do zawodów udanych . Najlepszym zawodnikiem z całej
ekipy jest Marek Kajdaniak , który zajmuje dopiero piąte miejsce . Jedyny miły akcent to ,że
zawodnicy Aeroklubu Poznańskiego zajęli drugie miejsce drużynowo w kategorii F1K.

Następnego dnia od samego rana ci sami zawodnicy startują w drugiej edycji P.P.. W
zawodach w kategorii junior młodszy drugie miejsce zajmuje Marcel Mandziak , a trzecie
Marek Mandziak .

W grupie seniorów do dogrywek docierają Rafał Wagner i Robert Mandziak. Po
zakończonych dogrywkach drugie miejsce przypada Rafałowi Wagnerowi , czwarte dla
Roberta Mandziaka , na szóstym miejscu jest Marek Kajdaniak.

Popołudniu do walki ruszają szybownicy . W kategorii F1A znów wygrywa Jakub Kasperski na
drugim miejscu jest Damian Mąderek , czwarte miejsce jest dla Błażeja Stachowskiego. W kategorii
F1A Standard zawody wygrywa Radosław Oporowski ,a drugie miejsce zajmuję Rafał Wagner.

Po dwóch miesiącach przerwy w Pile dnia 07.07.18r. odbyły się dwudniowe zawody w
klasach F1A , F1A Standard i F1K. Tym razem pierwszego dnia do boju ruszyli szybownicy
klasy F1A i F1A Standard. Tych zawodów nie do końca można zaliczyć do udanych , bo
miejsca 4 , 5 i 7 naszych kadrowiczów to było zdecydowanie za mało co do oczekiwań jakie
były pokładane. Jedynie na otarcie łez to drugie miejsce Radosława Oporowskiego w klasie
F1A Standard piąte miejsce dla Rafała Wagnera.

Drugi dzień to start naszych „syfonów” czyli modeli na gaz CO2. W zawodach tych wśród
seniorów pierwsze miejsce zajmuję Marek Kajdaniak ,drugi jest Rafał Wagner , trzecie miejsce
zajmuje Robert Mandziak. Całe podium dla modelarzy „AERO” ! Wśród juniorów młodszych
pierwsze miejsce przypada dla Marcela Mandziaka , a drugie dla Marka Mandziaka.

W dniach 6-10 sierpnia 2018 w miejscowości Pazardzhik (Bułgaria) odbyły się
Mistrzostwa Świata Juniorów Modeli Swobodnie Latających w klasach F1A,B,P. Brał w
nich udział zawodnik AERO-Model-Club z Aeroklubu Poznańskiego Błażej Stachowski

B

We wtorek 07.08.2018r. rywalizacja w klasie F1A. Pierwsza kolejka na 240 sekund,
następne sześć kolejek na 180. Warunki podczas zawodów, jeśli chodzi o termikę,
były trudne, a temperatura powietrza przekraczała 40 stopni. Wiatr niezbyt mocny,
jedynie czasem z silniejszymi podmuchami. Błażej wykonuje pięć maksymalnych lotów
z rzędu. Szósty lot to strata 22 sekund i możliwości dogrywek. Ale siódmy lot znów
maksymalny co pozwala na zajęcie siódmego miejsca na świecie !!!

W kategorii szybowców F1A Polskę reprezentowali:
Błażej Stachowski (AERO Środa Wielkopolska) A. Poznański – miejsce 7
Dominik Skwarek (Hrubieszów) UKS "Jedynka" Hrubieszów– miejsce 17
Roksana Gądek (Krosno)A. Podkarpacki – miejsce 42
Drużynowo nasza ekipa zajęła 8 miejsce.

Po niezwykle udanych Mistrzostwach Świata dla reprezentanta Aeroklubu
Poznańskiego Błażeja Stachowskiego czas przyszedł na powrót do cyklu Pucharu Polski.
Zawody odbyły się w Stalowej Woli na lotnisku w Turbi. Były to jedne z najtrudniejszych
zawodów w tym sezonie, bo w ciągu jednego dnia rozegrano dwie imprezy w klasie F1A i
F1A Standard .Nasi zawodnicy wraz z lotami dogrywkowymi oddali 56 lotów
konkursowych!!! Pierwsze zawody to zaległa impreza , która nie odbyła się 29.06. ze
względu na zbyt silny wiatr. W zawodach tych Damian Mąderek zajmuje drugie miejsce ,
Błażej Stachowski jest trzeci. Na siódmym miejscu plasuję się Jakub Kasperski.

W klasie Standard Rafał Wagner zajmuję czwarte miejsce. Podium przegrywa
o 2 sekundy , a Radosław Oporowski jest dopiero siódmy. Po pierwszych zawodach
ogłoszona jest 1,5h przerwa. Do drugich zawodów przy bardzo wysokiej temperaturze
przystąpili wszyscy zawodnicy Aeroklubu Poznańskiego. Nie można zaliczyć tych
zawodów do udanych , bo temperatura i zmęczenie po pierwszych zawodach dała się
we wznaki prawie wszystkim zawodnikom. Miejsca 5 , 6 i 7 przypadają w udziale
naszych juniorów ,a w klasie F1A Standard Rafał Wagner znów czwarty. Jedynie
rewanż za pierwsze zawody rozgrywane od rana wziął Radosław Oporowski gdyż
nie dał szans swoim rywalom i z kompletem maksów w obu konkurencjach wygrywa
zawody w klasie F1A Standard , a w klasie F1A dociera do dogrywek.

Zaledwie dwa tygodnie po zawodach w Stalowej Woli przyszedł czas na
Mistrzostwa Polski . Rozgrywane one były na ziemi wielkopolskiej , a konkretnie w Lesznie.
Nareszcie zawodnicy Aeroklubu Poznańskiego nie musieli pokonywać setek kilometrów.
Pogoda tego dnia była ładna choć wietrzna i jak na połowę września to cały czas panowało w
Polsce lato. Zawody z powodu wiatru zakończyły się po czterech lotach , gdyż przesuwane
kolejki w czasie spowodowały , że zachodzące słońce nie pozwoliło na dalsze latanie.

Zawody te były bardzo udane dla naszych zawodników. Bo wśród juniorów Mistrzem Polski
zostaje Błażej Stachowski , a Jakub Kasperski zajmuje tak samo jak rok wcześniej drugie miejsce .
Trzeci reprezentant Aeroklubu Poznańskiego Damian Mąderek zajmuje czwarte miejsce
przegrywając miejsce medalowe o 36 sekund.

Do wyniku młodych juniorów dokłada swoje punkty instruktor Radosław Oporowski i
drużyna Aeroklubu Poznańskiego jest drugą ekipą wśród seniorów.

W ten sam dzień toczyła się rywalizacja w nowej kategorii F1A Standard . W tej kategorii
wystartowało trzech zawodników Aeroklubu Poznańskiego. Robert Mandziak , który zajął
indywidualnie trzecie miejsce, Rafał Wagner czwarte , a Radosław Oporowski piąte.

Drużynowo ekipa ze Środy Wielkopolskiej reprezentująca Aeroklub Poznański zajmuje pierwsze
miejsce.

Następny kierunek na naszej drodze to Ułęż , a konkretnie Podlodów. Niegdyś zapasowe
lotnisko „Szkoły Orląt” w Dęblinie. To już październik , bo zawody odbyły się 06.10. znów przy bardzo
silnym wietrze. Modele w ciągu 120 sekund odlatywały od lini startu na odległość około 1,5 km.
Zawody te po raz trzeci w cyklu P.P. wygrywa Jakub Kasperski na trzecim miejscu jest Błażej
Stachowski , a na czwartym miejscu plasuję się Damian Mąderek.

W kategorii modeli F1A Standard drugie miejsce zajął Radosław Oporowski , a Rafał
Wagner był piąty.

Tydzień później jesteśmy już w Gliwicach. Tam odbywają się zawody dwudniowe w
trzech kategoriach F1A , F1A Standard i F1K. Pierwszy dzień , a konkretnie popołudniu odbyły się
zawody dużych form . Pogoda rewelacyjna bo wiatr jest bardzo słaby , a temperatura lipcowa , a to
już 13.10.2018r. W zawodach tych po dogrywce Damian Mąderek jest drugi ,a Jakub Kasperski jest
czwarty. W zawodach nie brał udziału Błażej Stachowski.

Słaby występ w F1A Standard notują Rafał Wagner , który zajmuję czwarte miejsce, a
Radosław Oporowski ląduje na siódmym miejscu po złapaniu „zera” w pierwszym locie. Gdyby nie
ten „wypadek przy pracy” byłoby to kolejne zwycięstwo.

Dzień później do decydującej walki o Puchar Polski ruszają zawodnicy F1K . W kategorii Junior
Młodszy to tylko formalność. Przed zawodami było wiadomo ,że trafi w ręce naszych młodych
modelarzy . Walka była bratobójcza i to dosłownie , bo o puchar walczyli bracia Marek i Marcel
Mandziak. Puchar Polski wygrywa młodszy z braci Marek. Marcel cykl P.P. kończy na drugim
miejscu, a zawody tego dnia na miejscu trzecim.

Zawody seniorów kończą się zwycięstwem Rafała Wagnera co powoduję ,że tzw.
rzutem na taśmę wygrywa całą edycję Pucharu Polski . Jest to pierwszy taki sukces dla Aeroklubu
Poznańskiego , gdyż do tej pory dominacja w tej kategorii należała do Gliwic.

Rafał Wagner
Zdobywca Pucharu Polski 2018 w kategorii F1K
AERO-Model-Club Środa Wielkopolska
Aeroklub Poznański

Na trzecim miejscu w tych zawodach , a na drugim w P.P. znajduję się Marek Kajdaniak. Tym
samym powtarza swój wyczyn z przed roku , bo poprzedni sezon P.P. zakończył również na drugim
miejscu. Na czwartym miejscu w zawodach jak i w całym cyklu P.P. jest Robert Mandziak.
Wieloletnia dominacja gliwiczan w tej kategorii została przerwana i to na ich terenie przez
zawodników Aeroklubu Poznańskiego ,którzy reprezentują swój klub „AERO” ze Środy
Wielkopolskiej.

Ostatnie zawody w tym długim i bardzo męczącym sezonie ,bo przebyliśmy około 9000 km.
po Polsce odbyły się na lotnisku Rudniki należące do Aeroklubu Częstochowskiego. Dzień przed
zawodami 18.10.2018r. w Częstochowie panowało jeszcze lato , ale dzień później przyszła prawdziwa
jesień. Zawody miały rozpocząć o godzinie 9:00 , a rozpoczęły się o 14:30 ze względu na warunki
atmosferyczne (mgła i niski pułap chmur) . Rozegranie zawodów w tych warunkach były dość
specyficzne , polegały one na locie 60 sekundowym plus opadanie na deterze.

W zawodach tych świetnie poradził sobie Jakub Kasperski wygrywając po raz czwarty z ośmiu
zawodów. Tym samym w całym cyklu Pucharu Polski zajął drugie miejsce( identycznie jak rok temu).
Na trzecim miejscu w tych zawodach jest Błażej Stachowski , a Damian Mąderek zajmuję czwarte
miejsce (chyba wykupione )w tym sezonie.

W kategorii F1A Standard srogi rewanż z przed tygodnia wzięli Rafał Wagner ,który wygrał
zawody tego dnia , oraz Radosław Oporowski ,który był drugi.

W całym cyklu Radosław Oporowski zajął drugie miejsce , a Rafał Wagner czwarte.

Podsumowywując cały sezon oddaliśmy 363 loty konkursowe z czego
218 to loty maksymalne i możemy pochwalić się :
- Siódmym miejscem Błażeja Stachowskiego na Mistrzostwach Świata Juniorów
-Tytuł Mistrza Polski Juniorów w klasie F1A zdobyty przez Błażeja Stachowskiego
-Tytuł I Wice-Mistrza Polski Juniorów w klasie F1A zdobyty przez Jakuba Kasperskiego
- Tytuł II Wice-Mistrza Polski seniorów w klasie F1A Standard przez Roberta Mandziaka
-Drużynowe I Wice-Mistrzostwo Polski w klasie F1K seniorów
(M.Kajdaniak, M.Mandziak, R.Mandziak)
- Drużynowe I Wice-Mistrzostwo Polski w klasie F1A seniorów
(B.Stachowski, J.Kasperski, R.Oporowski)
- Drużynowe Mistrzostwo Polski seniorów w klasie F1A Standard
(R.Mandziak, R.Wagner, R.Oporowski)
- Pierwsze i drugie miejsce w Pucharze Polski w klasie F1K seniorów
(R.Wagner, M.Kajdaniak)
- Pierwsze i drugie miejsce w Pucharze Polski w klasie F1K juniorów
(Marek Mandziak, Marcel Mandziak)
- Drugie miejsce w Pucharze Polski w klasie F1A juniorów
(Jakub Kasperski)
Drugie miejsce w Pucharze Polski w klasie F1A Standard seniorów
(Radosław Oporowski)
Po całym sezonie w rankingu Kadry Narodowej cała trójka juniorów zajęła pierwsze drugie i
czwarte miejsce . Jakub Kasperski i Błażej Stachowski będą reprezentować Polskę na
Mistrzostwach Europy w Macedonii .

