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. Sprawo danie z wydarzenia objętego Honorowym Patromitem 
B i u~o In formacji i Promocji Miasta 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

L Nazwa organizatora: ' 

Stowarzyszenie Modelarzy"Koziolki" 

2. Nazwa wydarzenia: 

Mistrzostwa Polski Modeli Pływających klas M 

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): 

11-13.09.2020 Ośrodek Sportów Modelarskich przy ulicy Gli~ckiej, Kędzierzyn-Koźle 

4. Zasięg terytorialny: 

Ogólnopolskie 

5. Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn): 

Sportowy 

6. Liczbowe określenie uczestników: 

- uczestnikóW: 44 

- gościl~dzów: podczas trwania imprezy od lO-50 osób 

- organizatorów: 8 osób 

7. Opis realizacji wydarzenia: 

Zadanie polegało na zorganizowaniu Mistrzostw Polski Modeli pływających klas M. W 

pierwszy dzień imprezy odbyły się starty w klasach manewrowych i prędkościowych gdzie 

~ększość medali zdobyli za,:"odnicy miejscowego klubu modelarskiego "Koziołki". 

Odbyły się 3 kolejki startów przy pełnym zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z 

ustawy. W drugi i trżeci dzień zawodów odbywały się starty w klasach wyścigowych a na 

, pomoście startowym znajdowil.ło się do 6 zawodników ścigających się w zależności od .. 

wielkości modelu, trasy i czasu trwania biegu. Na otwarciu miło było nam gościć vice

prezydenta Kędzierzyna Koźla Pana Wojciecha Jagiełło który życzył wszystkim 

wspaniałych wyników sportowych. W z~ązku z COVID-19 postano~liśmy udostępnić 

transmisję na żywo w serwisie YOUTUBE która była odtwarzana przez 3 dni łącznie 524 

krotnie. W niedziele zostały wręczone puchary oraz medale Mistrzostw Polski. 

8. SzczegółOWY opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta): 

Plakaty zostały urnie'śzczone w INTERNECIE oraz na stronie społecznościowej (zasięg 

informacji ponad 3000 osób). O imprezie zostały poinformowane media w tym 

ogólnopolska tele~zja oraz radio (Radio Opole, RMF FM, RMF MAXX) 
, 

'/ 



Podczas imprezy był realizowany bezpośredni podgląd startów w serwisie YOUTUBE 

która łącznie została odtworzona 524 krotnie. 

9. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie: 

Podczas imprez wsparło nas kilka firm z regionu tj . Grupa Azoty (przekazana dotacja), 

DREWMAX (przekazana dotacja), Technika Zamocowań AMEX (przekazane nagrody 

rzeczowe dla juniorów), Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Systemów 

Zmianowych (przekazana dotacja) 
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