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       Piękne repliki samolotów  w miniaturze (makiety) będą ozdobą plaży i podlaskiego nieba w konkursie 
makiet już od sobotniego poranka (21.07.2018), a loty konkursowe będą realizowane w kilku kolejkach 
przez cały dzień. 
      Loty konkursowe makiet odbywać się będą w ramach Pucharu Centralnej Europy Modeli 
Wodnosamolotów (trzecie spotkanie pucharowe tegorocznej edycji)– sobota od godz 11:30, a przed lotami 
o 11:00 oficjalne otwarcie zawodów. 
 Po oficjalnym otwarciu, będą rozgrywane loty makiet  przeplatane grupowymi lotami modeli samolotów 
usiłującymi zbić jak największą ilość balonów w konkurencji Aero-Hydro-Combat. Konkurs AHC jest 
konkursem prapremierowym i ciekawość środowiska modelarskiego skupiła się na możliwościach 
technicznych i widowiskowych konkurencji. Mamy nadzieje, że publiczność i obserwatorzy także podzielą 
tę ciekawość.
     Zapraszamy gości, zawodników, fanów i pasjonatów technicznych nowinek w sportowym wydaniu. 
     W dniach 21-22.07.2018 odbędą się w Sokólce nad zalewem sokólskim modelarskie zawody sportowe 
w formie pikniku rodzinnego, w ramach „Pucharu Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów” , 
edycja 2018. Organizowane są one przez Fundację Marszałkowska i Panią Burmistrz Sokółki Ewę 
Kulikowską. Partneruje organizatorom  zarządzający terenem nad zalewem w Sokółce  - Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Sokółce. Przy realizacji trzeciego spotkania pucharowego, współorganizatorami jest również 
Stowarzyszenie Historyczne im.Bohaterów Ziemi Sokółskiej i Sokólski Ośrodek Kultury.
     Spotykamy się po raz trzeci w tym roku w ramach dwunastej  edycji Pucharu Centralnej Europy Modeli 
Wodnosamolotów.
    W roku 2018  (czyli 12 edycja PCEMW) planowane były  cztery spotkania   - akwen Siemianówka - 
Stary Dwór gm. Narewka (spotkanie odbyło się 01-03.06.2018), akwen zalew w Czarnocinie – Czarnocin 
woj, łódzkie (30.06-01.07.2018), akwen zalew w Sokółce - Sokółka woj. podlaskie (które odbędą się 
właśnie w najbliższą sobotę i niedzielę) i Zalew Porajski gm. Poraj woj śląskie (planowane spotkanie 25-
26.08.2018).
 Podczas spotkań planowanych jest  rozstrzygnięcie siedmiu konkursów tematycznych wg. planu rankingu. 
    W tym roku zapowiedziały się, oprócz ekip z Polski, ekipy z Ukrainy, Berlina i Londynu. Nasi 
zawodnicy reprezentują bardzo szeroki „wachlarz” uprawianych  zawodów: od pilotów dużych 
„prawdziwych” samolotów (LOT), poprzez kapitanów statków pływających, właścicieli firm różnych 
profesji, architektów, lekarzy, dziennikarzy, służby mundurowe, rolników, genialnych techników po 
studentów, uczniów szkół średnich i podstawowych. Na starcie liczą się: zdolność panowania nad 
pilotowanym urządzeniem, umiejętność przewidywania i wielotematyczna wiedza teoretyczna. Jak 
pokazało życie, te umiejętności nabywa się poświęcając modelarskiej pasji, bez względu na wiek, płeć, 
uprawiany zawód. Zdobywcą na stałe, pierwszego przechodniego Pucharu w Pucharze Centralnej Europy 
Modeli Wodnosamolotów jest student Politechniki Warszawskiej (MEL - Mechanika i Energetyka 
Lotnictwa) – mieszkaniec Podlasia  Marcin Janoszuk. Zaczynał pilotować modele razem z początkiem 
zorganizowania  Konkursu Modeli Wodnosamolotów. Wszyscy piloci małego lotnictwa stale ćwiczą 
umiejętności zapanowania nad żywiołami powietrza i wody. 
         Formuła zawodów będąca techniczno - sportowymi zmaganiami z dziedziny modelarstwa lotniczego, 
gdzie każdy model jest poważnym projektem technicznym, to "miękkie" wejście w  temat politechnizacji 
społeczeństwa, w tym w dużej mierze dzieci i młodzieży. Rywalizacja odbywa się w formie pikniku 
rodzinnego, który ma służyć integracji rodzinnej i środowiskowej wzmacniającej zainteresowania sportowe
zawodników.
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