
Warszawa, dn. 16.03.2015 

 

Uchwała KS nr 1/16/03/2015 

 

 

 

  

Po zapoznaniu się z projektem nowej edycji II. Regulaminu Zawodów Szybowcowych, 

Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego postanawia zatwierdzić w całości proponowane 

zmiany. 

 

Uzasadnienie: 

Komisja Szybowcowa widząc potrzebę wsparcia rozwoju klasy Otwartej przychyliła się 

do wniosku w sprawie wprowadzenia w zawodach w tej klacie począwszy od sezonu 2015 

współczynników wyrównawczych zależnych od jakości pogody mierzonej jako średnia 

prędkość najszybszych zawodników w danym dniu lotnym. Przy dotychczas 

obowiązujących zapisach regulaminowych szybowce o większych rozpiętościach traciły w 

„szybkich” pogodach w stosunku do szybowców 18m co nie sprzyjało rozwojowi klasy i 

sprawiało, że została ona zdominowana przez szybowce 18m. Taka sytuacja nie jest 

zgodna z tendencjami rozwojowymi klas zgodnych z FAI. 

 

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa na zawodach wprowadza się obowiązek 

wyposażenia szybowców we wszystkich klasach w urządzenia ostrzegawcze Flarm. 

Jednocześnie w klasach Standard i Klub A wprowadza się 1 rok na dostosowanie się do 

w/w obowiązku a w klasie Klub B 2 lata. 

 

Na wniosek zawodników wprowadza się testowo "100 minutowy" system punktacji, który 

może być zastosowany w/g uznania organizatorów w zawodach rangi RZS. 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 1/16/03/2015 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 16 marca 2015 roku. 

 

 

 

Warszawa, 16.03.2015r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   

w sprawie Zatwierdzenia zmian w II. Regulaminie Zawodów 

Szybowcowych – edycja 16.03.2015 

 



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 1/16/03/2015 GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 14.03 - 16.03.2015 r. 

Głosowanie w sprawie: 

  Uchwała KS nr 1/16/03/2015 

Zatwierdzenia zmian w II. Regulaminie 

Zawodów Szybowcowych - edycja 

16.03.2015 
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Zatwierdzenie zmian w II. Regulaminie Zawodów 

Szybowcowych - edycja 16.03.2015 

    

  
  

  

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski   X         

  Wiktoria Dwojak   X         

  Mateusz Siodłoczek X           

  Mirosław Matkowski   X         

  Bogdan Kraśkiewicz   X         

  Jacek Bogatko   X         

                      

  Podsumowanie 1 5 0 0     

  Wynik głosowania "ZA"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  - -   

                          

  Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 1/16/03/2015 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 16.03.2015. Godzina: 23:00   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

 


