
Konsultacje środowiskowe zmian w regulaminach zawodów szybowcowych nr I i II. 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 

Przedstawiamy Wam do konsultacji projekty zmian w regulaminach nr I i II – 01.01.2023, które są 

umieszczone w zakładce „Zawody”, „Aktualne Regulaminy”. Pomijając drobne zmiany edytorskie, 

wszystkie zmiany tekstu regulaminów zostały pogrubione oraz zaznaczone kolorem niebieskim. 

Bardzo nam zależy na podniesieniu bezpieczeństwa pilotów podczas rywalizacji na zawodach 

szybowcowych. Większość proponowanych zmian ma służyć temu celowi. Poniżej znajdziecie krótkie 

uzasadnienie najważniejszych zmian. 

W regulaminie nr 1 (System rozgrywania Zawodów Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników), 

większość zmian to zmiany porządkowe: 

1) Doprecyzowaliśmy klasy w których rozgrywane są SMP. 

2) Aktualnie wszyscy organizatorzy wykorzystywali nazwę OZS, wobec czego zlikwidowaliśmy 

KZS oraz RZS. 

3) Zaktualizowaliśmy wszystkie załączniki  – uwaga tutaj, nie zaznaczyliśmy na niebiesko 

konkretnych zmian – podmieniona została cała treść załączników. Podniesione zostały 

niezmieniane od wielu lat kwoty za wpis do kalendarza Imprez, które są przeznaczone 

głównie do opłat za uwzględnienie polskich zawodników w światowym rankingu FAI pilotów 

szybowcowych,  opłaty za członkostwo w European Gliding Union, koszty udziału naszych 

delegatów w konferencjach IGC i EGU. 

 

W regulaminie nr 2 (Regulamin Zawodów Szybowcowych) poza posprzątaniem dokumentu 

zawarliśmy kilka bardzo istotnych modyfikacji: 

1) Wprowadziliśmy obowiązek posiadania FLARM na SMPJ. Wymóg  ten  nie dotyczy klasy Klub 

B, w której mogą latać szybowce bez FLARM. 

2) Wprowadziliśmy zmianę konfiguracji FLARM. Funkcja NOTRACK nie będzie już obowiązkowa. 

Podtrzymany zostaje obowiązek aktywacji funkcji STEALTH. W praktyce oznacza to, że 

zawody będą widoczne na OGN, ale nie będą dostępne informacje taktyczne. Decyzja o 

podtrzymaniu obowiązku zapisu STEALTH dla wszystkich zawodników podparta została 

następującymi argumentami: 

 Bezpieczeństwo - wykorzystywanie FLARM w celach taktycznych przenosi uwagę 

zawodników z otoczenia na ekrany.  

 Bezpieczeństwo - Informacja o położeniu konkretnych zawodników przed odejściem 

na trasę minimalizuje korzystny wpływ startu przy użyciu Strefy Odlotu. 

 Bezpieczeństwo - brak informacji taktycznej na trasie ogranicza gromadzenie się 

szybowców spowodowane radiowym rozgłaszaniem prędkości wznoszenia. 

 Sport – Komisja stoi na stanowisku, że latanie z wykorzystaniem informacji taktycznej 

rozgłaszanej radiowo przez innych zawodników i dostępnej w czasie rzeczywistym 

prowadzi do daleko idących, niekorzystnych zmian natury naszej dyscypliny. 



3) Wprowadziliśmy nową osobę funkcyjną na zawodach – Inspektora Bezpieczeństwa. Rola ta 

poniosła za sobą następujące zmiany regulaminu: 

 Obowiązek ustawienia interwału 1 sekundowego na wszystkich rejestratorach. Zapis 

ten wyeliminuje z użycia kilkunastoletnie rejestratory, ale jest konieczny w celu 

uczciwej analizy zachowania zawodników na trasie. 

 Niezatwierdzony przez IGC rejestrator lotu musi być wyposażony w ciśnieniowy zapis 

wysokości (zmiana ta wnosi również pozytywny aspekt sportowy, gdyż obarczony 

dużym błędem GPS mógłby przedstawiać nieprawdziwy obraz utraty wysokości 

pomiędzy starem i metą,  sytuacje naruszenia stref, itp.). 

Do obowiązków Inspektora Bezpieczeństwa należeć będzie między innymi monitorowanie 

zachowania zawodników na trasie przy wsparciu najnowszej wersji aplikacji SquadronNG oraz 

analiza przyczyn niebezpiecznych zdarzeń. 

4) Wprowadziliśmy procedury postępowania w razie wystąpienia wypadku. 

5) Doprecyzowaliśmy zapisy dotyczące startu z cylindra oraz ograniczyliśmy możliwości 

stosowania klasycznej linii startu. Zapisy te ograniczają również maksymalną karę, jaką 

zawodnik może otrzymać w przypadku nieprawidłowego startu. 

6) Zmodyfikowaliśmy karę za nieprawidłowy start lotny więcej niż 500m od linii lub okręgu 

startu lotnego (1pkt za każde 10m). 

7) Dodaliśmy nowy załącznik (9), zawierający przykładowy druk rejestracyjny. 

Dziękujemy za przekazanie wniosków z propozycjami zmian. Przeanalizowaliśmy wszystkie 

propozycje. Wprowadzając zmiany kierowaliśmy się głosami pochodzącymi od większość naszego 

środowiska zawodników. Niestety niemożliwe było wprowadzenie wszystkich propozycji. Jesteśmy 

nadal otwarci na wszelkie komentarze/propozycje zmian. Jeżeli któraś ze zmian wydaje się błędna lub 

czegoś w regulaminie brakuje uprzejmie prosimy o podsyłanie konkretnych propozycji zmian wraz z 

ich argumentacją w terminie do 14 lutego 2023 roku. Po tym terminie planujemy wprowadzenie w 

życie regulaminów nr I i II obowiązujących w 2023 roku.. 

 

Z lotniczym pozdrowieniem, 

Komisja Szybowcowa AP 


