
Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Międzynarodowej Komisji Szybowcowej 

FAI. Luksemburg 26-27. Lutego 2016 

 

W dniach 26-27. lutego 2016 roku, na zaproszenie Luksemburskiej Federacji Lotniczej, odbyło się w 

Luksemburgu posiedzenie Międzynarodowej Komisji Szybowcowej FAI - najwyższej władzy 

regulującej sport szybowcowy na świecie. Na posiedzeniu reprezentowanych było 35 krajów 

członkowskich FAI, z czego 4 na podstawie pełnomocnictwa reprezentowali delegaci innych krajów. 

Chociaż nie była to rekordowa frekwencja, to należy zauważyć że pierwszy raz od lat w Plenum 

uczestniczył delegat chiński, co może potwierdzać wzrost zainteresowania sportami lotniczymi w 

państwie środka. 

Plenum IGC gościło w pierwszym dniu obrad prezydenta FAI dra Johna Grubbstroma, który oprócz 

wielu ciepłych słów na temat naszej dyscypliny podzielił się także doświadczeniami z ubiegłorocznych 

igrzysk lotniczych, które odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mimo niezbyt korzystnych 

warunków do latania szybowcowego udało się, dzięki zaangażowaniu wielu członków IGC, w 

szczególności Erica Mozera oraz Rolanda Stucka, zorganizować ciekawe zawody polegające na 

równoległych wyścigach szybowców parami na trasie ok. 20 km. Tego rodzaju wyścigi okazały się nie 

tylko widowiskowe, ale i niepozbawione walorów sportowych. 

Ciekawe było również wystąpienie Margot Aquaderni, przewodniczącej komitetu organizacyjnego 

finałowego Szybowcowego Grand Prix Varese 2015. Pani Aquaderni na zaproszenie prezydenta IGC 

pana Erica Mozera przygotowała bardzo interesującą prezentację dot. organizacji SGP. Wystąpienie 

zawierało wiele szczegółów dot. organizacji tej imprezy i to nie tylko sukcesów ale i porażek jakie 

spotkały organizatorów w czasie ponadrocznych przygotowań. Dla tych, którzy obserwowali 

zmagania szybowników o tytuł mistrza wyścigów szybowcowych może zainteresować informacja, że 

budżet tej imprezy wynosił ok. 170’000 EUR i pochodził od prywatnych sponsorów oraz z pieniędzy 

publicznych. 

Patrick Pauwels, delegat belgijski pełniący jednocześnie funkcję łącznika IGC z Europejską Unią 

Szybowcową (EGU), podzielił się z zebranymi bardzo dobrą wiadomością, że w wyniku przeglądu 

funkcjonownia tzw. Basic Regulation i całego systemu europejskiego prawa lotniczego dostaliśmy 

szansę jedną na dekadę, żeby znacząco zmodyfikować system w jakim obecnie funkcjonujemy. Ma 

bowiem powstać Gliding Rulebook zawierająca wszystkie przepisy europejskie regulujące 

szybownictwo. Przepisy te mają być przejrzane i poprawione przez ekspertów reprezentujących 

szybownictwo (np. z EGU), a niektóre napisane od nowa lub skasowane. Oczywiście Rulebook będzie 

tylko wyciągiem z rozporządzeń WE, które będą musiały być odpowiednio znowelizowane, ale to jest 

już techniczna strona tej legislacji.  

W ciągu dwóch dni obrad IGC zajmowała się kilkudziesięcioma sprawami, z których poniższe wydają 

się być najbardziej interesujące. 

IGC przyznała Aeroklubowi Polskiemu wraz z Aeroklubem Stalowowolskim prawo organizacji 

Szybowcowych Mistrzostw Europy w 2019 roku. Mistrzostwa odbędą się w klasach 18-metrowej, 

otwartej i wielomiejscowej (20-metrowej). 



Pozostałe imprezy w 2019 roku zostały przyznane następująco: 

 III Szybowcowe Mistrzostwa Świata w klasie 13,5 metrowej – Pavullo, Włochy, 

 XI Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów – Szeged, Węgry, 

 X Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet – Lakekeepit, Australia, 

 XX Szybowcowe Mistrzostwa Europy w klasach Klub, Std. i 15m – Prievidza, Słowacja, 

Ponadto na podstawie tak zwanego późnego zgłoszenia Argentyna dostała prawo organizacji II 

Szybowcowych Mistrzostw Panamerykańskich w 2017 roku. 

IGC przyjęła także rezygnację Aeroklubu Polskiego i CSS w Lesznie z organizacji Szybowcowych 

Mistrzostw Świata w klasie 13,5-metrowej. Decyzja o rezygnacji, podjęta w ostatniej chwili, już 

podczas obrad, podyktowana była trudną ogólną sytuacją CSS a także niepewnym kształtem klasy w 

jakiej mają się rozegrać planowane mistrzostwa. IGC poszukuje obecnie kandydatów do organizacji 

tej imprezy. 

Na podstawie decyzji plenum zmieniono przepisy dotyczące znaków konkursowych wymaganych na 

szybowcach podczas zawodów sankcjonowanych przez FAI. Od października br. nie będzie już 

wymagany znak konkursowy na dolnej powierzchni skrzydła. 

Kolejną zmianą regulaminową była sprawa zwiększenia masy startowej (MTOM) dla szybowców w 

klasie 20-metrowej wielomiejscowej, która to klasa borykała się dotychczas z limitem 750 kg 

niewystarczającym najnowszym zmotoryzowanym konstrukcjom. Po krótkiej dyskusji IGC podjęła 

decyzję o zwiększeniu MTOM w tej klasie do 800 kg. 

Bez kontrowersji i przy ogólnej akceptacji przyjęta została polska propozycja dot. zmiany formuły 

obliczania Team Cupu upraszczająca ją i powodująca, że wyniki drużynowe lepiej odzwierciedlają 

osiągnięcia indywidualne członków reprezentacji danego kraju. 

Na podstawie niemieckiej propozycji wprowadzony został do Aneksu A nowy sposób organizacji 

startów lotnych. Wg tego rozwiązania starty byłyby zaliczane tylko o określonych czasach 

wyznaczonych przez organizatora z interwałem co najmniej 10 minut. Ma to na celu utrudnić latanie 

„na ogonie” zawodników z czołówki a tym ostatnim ułatwić ucieczkę na starcie. 

Bardzo ciekawie rozwija się sprawa klasy 13,5 metra, wobec której są poważne plany jej 

zmotoryzowania. IGC podjęła decyzję, że na kolejnych mistrzostwach w tej klasie wymagane będzie 

posiadanie napędu przez wszystkie uczestniczące szybowce. Ma to związek z zasadniczą zmianą 

prawa europejskiego w zakresie wyłączeń spod nadzoru EASA'y. Przepisy wyłączające szybowce 

ultralekkie spod jurysdykcji EASA'y mają być zmodyfikowane i tak szybowiec UL będzie teraz miał 250 

kg MTOM, a motoszybowiec UL 300 kg. Zmiana jest zasadnicza, bo kryterium ma być MTOM a nie 

masa pustego szybowca jak obecnie. To jednak nie wszystko, najciekawsza jest opcja elektrycznego 

zasilania, która pozwala na dodatkowe 50 kg (na akumulatory)! W ten sposób elektrycznie zasilany 

motoszybowiec może ważyć nawet 350 kg. Wydaje się to być doskonałym katalizatorem 

technicznego rozwoju szybownictwa dzięki przełamaniu monopolu producentów szybowców 

certyfikowanych. 

 



Przepadła niemiecka propozycja uniemożliwiająca wykorzystanie dokumentacji wideo nagranej przez 

jednego zawodnika do karania innych zawodników. Przeważył argument, że latając zgodnie z 

przepisami jest się odpornym na wszelkiego rodzaju polowania z kamerą. Sam fakt rosnącego 

prawdopodobieństwa zostania nagranym może być czynnikiem dyscyplinującym zawodników. 

W związku z rosnącymi wątpliwościami dot. metod obliczeniowych stosowanych w ocenianiu lotów 

zawodniczych Grupie Roboczej ds. Oprogramowania zlecono przygotowanie zbioru takich metod i 

standardów, które mogłyby być przyjęte przez IGC jako spójny system. Dotyczy to m.in. wdrożenia 

modelu geoidy WGS 84 w miejsce modelu sferoidalnego z czym wiążą się zasadnicze komplikacje w 

obliczeniach. Jako sposób opisu przestrzeni powietrznej przyjęty może być format OpenAir. 

Posiedzenie zakończyło się jak zwykle uhonorowaniem wybitnych przedstawicieli naszego sportu 

odznaczeniami i dyplomami. Medal Lilienthala został w tym roku przyznany Reinerowi Wienzek z 

Niemiec za całokształt dokonań i zasług dla szybownictwa. Roland Stuck (Francja) został 

uhonorowany dyplomem Pirata Gehrigera za zasługi w organizacji rywalizacji szybowcowej na WAG 

2015 w Dubaju. Ostatnią uhonorowaną była Margot Aquaderni z Włoch, która za zasługi dla 

włoskiego szybownictwa otrzymała medal Pelagii Majewskiej 

Podsumowując, ostatnie plenum IGC przyniosło wiele korzystnych rozstrzygnięć, na których powinno 

skorzystać również polskie szybownictwo" 
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