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ANNEX 5N 
REGULAMIN ZAWODÓW PUCHARU ŚWIATA 

PUCHAR ŚWIATA W KONKURENCJACH F3A, F3P i F3M 
 

5N.1. Konkurencje 
Klasy F3A, F3P i F3M (akrobacyjne modele latające) są konkurencjami, w których mogą być rozgrywane 
Zawody Pucharu Świata.  

5N.2. Zawodnicy 
Wszyscy zawodnicy startujący w wybranych, otwartych zawodach międzynarodowych są uwzględniani  
w klasyfikacji Pucharu Świata. 

5N.3. Zawody 
Zawody zaliczane do Pucharu Świata muszą być wpisane do kalendarza imprez FAI i muszą być 
przeprowadzone zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI. Zawody zaliczane do Pucharu Świata, w danym roku, 
muszą być ogłoszone przed spotkaniem Biura CIAM odbywającym się pod koniec roku poprzedzającego 
oraz muszą być wpisane do kalendarza imprez FAI. Wybór zawodów powinien się odbywać zgodnie z 
poniższymi regułami: 

a) w danym kraju mogą zostać wybrane - maksymalnie dwie imprezy. 

b) każdy zawodnik może mieć zaliczone tylko jedne zawody z każdego kraju w Europie (liczy się lepszy 

wynik z dwóch zawodów w danym kraju europejskim). 

c) w każdym panelu sędziowskim musi zasiadać pięciu (5) sędziów, a punkty muszą być liczone z użyciem 
systemu TBL. 

d) rundy powinny być zorganizowane w jednej z następujących kombinacji, ale rundy Programów F mogą 
być uruchamiane dla ograniczonej liczby konkurentów, jako "fly-off": 
 

 Cztery rundy Programu P, dwie rundy Programu F. Łącznie trzy najlepsze loty eliminacyjne 

(znormalizowane do 1000 punktów) będą liczone jako jeden wynik. Ten rezultat wraz z wynikami 

dwóch lotów finałowych dają trzy wyniki, z których dwa najlepsze będą się liczyć do klasyfikacji. 

 Trzy rundy Programu P z których dwie najlepsze się liczą. 

 Dwie rundy Programu P z których liczy się najlepsza runda, plus  jedna runda Programu F. 

 Trzy rundy Programu P z których liczą się dwie najlepsze rundy, plus jedna runda Programu F. 
 

Programy P i F muszą być wykonywane w całości po 17 manewrów. 

e) rundy, które mają być rozgrywane, muszą zostać opublikowane w Biuletynie, a wszystkie rundy 
ukończone muszą być liczone, jako jeden ogólny wynik poszczególnych zawodów Pucharu Świata. 

5N.4. Przydział punktów 

Punkty Pucharu Świata są przydzielane zawodnikom, zgodnie z zajętym przez nich miejscem i zależą od 

liczby zawodników (N), którzy ukończyli co najmniej jeden lot ze znormalizowanym wynikiem min. 750 

punktów.  
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5N.4.1. F3A 

a) N>20 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 ..... 20 21 i poniżej 

Punkty 20 19 18 17 16 15 … 1 0 

 

Premia równa wartości 8 punktów jest przyznana najlepszemu zawodnikowi, 5 punktów drugiemu,  

3 punkty trzeciemu. 

b) N=<20 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 ..... N-1 N 

Punkty N N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 ..... 2 1 

 

Premie punktów wynoszą: 

- dla miejsca pierwszego: N/3 zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, maksimum 7 

- dla miejsca drugiego: N/5 zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, maksimum 4 

- dla miejsca trzeciego: N/7 zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, maksimum 3 

W przypadku remisu pomiędzy konkurentami, na którymkolwiek miejscu, zawodnicy otrzymają punkty 

według zasady: suma punktów za kolejne miejsca dzielona jest przez liczbę zawodników sklasyfikowanych 

ex aequo (zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej). 

5N.4.2. F3M i F3P 

a) N>15 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 ..... 15 16 i poniżej 

Punkty 15 14 13 12 11 10 ..... 1 0 

 

Premia równa wartości 8 punktów jest przyznana najlepszemu zawodnikowi, 5 punktów drugiemu, 3 

punkty trzeciemu. 

b) N=<15 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 ..... N-1 N 

Punkty N N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 ..... 2 1 

 

Premie punktów wynoszą: 

- dla miejsca pierwszego: N/3 zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, maksimum 7 

- dla miejsca drugiego: N/5 zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, maksimum 4 

- dla miejsca trzeciego: N/7 zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, maksimum 3 

W przypadku remisu pomiędzy konkurentami, na którymkolwiek miejscu, zawodnicy otrzymają punkty 

według zasady: suma punktów za kolejne miejsca dzielona jest przez liczbę zawodników sklasyfikowanych 

ex aequo (zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej). 
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5N.5. Klasyfikacja 

Wyniki Pucharu Świata są wyznaczane na podstawie sumy punktów zdobytych przez każdego zawodnika  

w zawodach Pucharu Świata. Uwzględniane są 3 najlepsze rezultaty zawodnika z całego roku. Zwycięzcą 

Pucharu Świata jest zawodnik z najwyższą sumą. 

W przypadku remisu na pierwszych trzech miejscach, wyniki zostaną rozstrzygnięte zgodnie z poniższymi 

wytycznymi: 

Liczba zawodów branych pod uwagę jest zwiększana od trzech w górę o jeden aż do wyłonienia zwycięzcy. 

Jeżeli ta procedura nie wyłoni zwycięzcy, wtedy liczone są trzy najlepsze rezultaty z całego roku 

przemnożone przez liczbę zawodników w poszczególnych zawodach. Zwycięzcą jest wtedy zawodnik  

z największą sumą. 

5N.6. Nagrody 

Zwycięzca zostaje nagrodzony tytułem Zwycięzcy Pucharu Świata. Dyplomy, medale i puchary mogą zostać 

przyznane przez Podkomisję CIAM FAI do spraw modeli akrobacyjnych F3. 

5N.7. Organizacja 

Podkomisja F3 nie jest odpowiedzialna za organizację Pucharu Świata i może wyznaczyć osobę lub specjalną 

podkomisję za to odpowiedzialną.  

5N.8. Komunikacja 

Koordynator wyznaczony przez Podkomisję CIAM FAI ds. modeli akrobacyjnych F3 musi otrzymać wyniki  

ze wszystkich zwodów zaliczanych do Pucharu Świata oraz wyliczyć i opublikować oficjalne wyniki Pucharu 

Świata. Powinny one zostać opublikowane przez agencje prasowe oraz być dostępne za nominalną opłatą 

dla każdego. Końcowe wyniki Pucharu Świata muszą zostać wysłane do FAI, aeroklubów narodowych (NAC) 

oraz prasy modelarskiej. 

5N.9. Odpowiedzialność organizatorów zawodów. 

Organizatorzy muszą zaproponować włączenie zawodów do Pucharu Świata podczas zgłaszania ich do 

Kalendarza FAI. Ostateczna selekcja zawodów jest dokonywana przez Biuro CIAM.  

Bezpośrednio po zakńczeniu imprezy organizator musi wysłać wyniki do koordynatora Pucharu Świata,  

w czasie jednego miesiąca (jak zapisano w Kodeksie Sportowym CIAM FAI – w pkt. B.2.5. Brak dostarczenia 

wyników będzie omówiony przez biuro CIAM podczas ustalania kalendarza imprez na rok następny. 

5N.10. Zarząd Pucharu Świata 

Zarząd złożony z 3 członków powinien zostać nominowany przez przewodniczącego Podkomisji 

modeli akrobacyjnych CIAM do rozwiązywania problemów związanych z przeprowadzaniem 

Pucharu Świata. Każdy incydent musi zostać wysłany na piśmie do Przewodniczącego Podkomisji 

Modeli Akrobacyjnych. Zarząd nie zajmuje się skargami związanymi z poszczególnymi 

imprezami. Takimi skargami i protestami zajmuję się jury FAI ustanowione dla danych zawodów. 
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