
Greetings to all participants in the 2015 FAI World Championship for 

Indoor Aerobatic Model Aircraft. This event, organized by Aero Club of 

Poland and Bemowo Culture Centre “Artbem”, is a major sporting 

aviation event on the FAI calendar of competitions, bringing together 

the world’s best model fliers for the class F3P. This is truly an 

international affair, with many nations represented from both 

hemispheres of the world.  

I am sure that the organizing committee and the Aero Club of Poland together with the 

Bemowo Culture Centre “Artbem”, is a guarantee for this prestigious event. On behalf of 

the FAI, I express my personal thanks to each person who is involved in the organization and 

running of these championship. 

 

This class is established couple of years ago and it is well accepted all over the world. It is 

performed indoor, so weather conditions are not affecting the performance of the 

competitors at all and also it is easily attended by the spectators, who have also the 

opportunity to watch not only the aerobatics part of the competition but also a session where 

the competitors are flying the so called “AeroMusicals” where the model is flying accompanied 

by music selected by the competitor, which is very exciting.  

 

To each of the competitors and the many national teams from all over the world, I would 

like to wish you best success and knowing that your preparation for this exciting event has been 

long and hard, I hope your aspirations of becoming the final victors in the respective events, 

come true. 

 

My best wishes accompany the judges, who have a hard job to separate the competitors. 

 

My thanks to the dignitaries and the officials from the city of Pruszków and Bemowo 

District of Warsaw, for your support in bringing international aeromodelling, to the citizens 

of Poland. 

 

I am sure the demonstration of the competitors flying skills will be a thrill to all who attend. 

Good flying and good competition to all of you. 

 

Sincerely  

Antonis PAPADOPOULOS 
CIAM President 



Pozdrawiam wszystkich uczestników Mistrzostw Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych 

- 2015. Ta impreza, organizowana przez Aeroklub Polski i Bemowskie Centrum Kultury 

"Artbem", jest w kalendarzu imprez Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI ważnym 

wydarzeniem lotnictwa sportowego, które zgromadzi najlepszych pilotów świata w klasie 

F3P. To prawdziwe międzynarodowe wydarzenie, w którym reprezentowane są państwa z 

obu półkul świata. 

Jestem przekonany, że komitet organizacyjny, jak też Aeroklub Polski wspólnie z Bemowskim 

Centrum Kultury "Artbem", są gwarancją dla tego prestiżowego wydarzenia. 

W imieniu FAI wyrażam osobiste podziękowania każdej osobie, zaangażowanej w organizację 

i przeprowadzenie mistrzostw. 

Konkurencja ta istnieje zaledwie kilka lat i jest już uprawiana na całym świecie. Rozgrywana 

jest w pomieszczeniach zamkniętych, więc warunki pogodowe nie mają wpływu na wyniki 

zawodników. Jest też chętnie oglądana przez widzów, którzy mogą podziwiać nie tylko 

akrobację precyzyjną, lecz także „AeroMusicals”. Jest to latanie freestyle’owe, w którym 

model leci do rytmów podkładu muzycznego przygotowanego przez zawodnika. To jest 

bardzo ekscytujące. 

Każdemu zawodnikowi i wszystkim ekipom narodowym z całego świata, chciałbym życzyć jak 

największego sukcesu. Wiedząc, że przygotowania do tego ekscytującego wydarzenia były 

trudne i długotrwałe mam nadzieję, że spełnią się Państwa aspiracje zostania ostatecznymi 

zwycięzcami mistrzostw. 

Moje najlepsze życzenia kieruję też do sędziów, którzy mają trudne zadanie oceniania 

zawodników. 

Dziękuję również przedstawicielom władz Miasta Pruszkowa i Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy za wsparcie w przybliżaniu międzynarodowego modelarstwa lotniczego 

mieszkańcom Polski. 

Jestem przekonany, że pokaz umiejętności pilotażu w wykonaniu zawodników, będzie 

poruszający dla wszystkich uczestników.  

Wszystkim życzę dobrych lotów i udanych zawodów.  

 

Z wyrazami szacunku,  

Antonis PAPADOPOULOS  

Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Modelarskiej CIAM FAI 


