
KOMISJA SZYBOWCOWA      Warszawa, dnia 01.09.2009r. 
AEROKLUBU POLSKIEGO 

 
Uchwała KS nr 06/31/08/2009 

w sprawie zmiany treści punktu 2.1 Regulaminu 
„System rozgrywania zawodów szybowcowych i kwalifikowania zawodników” 

 
Po zapoznaniu się z się propozycjami zmian w Regulaminie nr 1 „System Rozgrywania Zawodów 
Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników”, przedstawionymi przez Jacka Dankowskiego, 
Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w oparciu o „Regulamin podejmowania uchwał przez 
Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego w drodze korespondencji”, przeprowadziła w dniach 
30.08.-31.08.2009r. głosowanie, w wyniku którego zatwierdziła następujące zmiany: 
 
 

 
 

  
 

Pkt 2.1 

Dotychczasowa treść: 
„Organizator  powinien wysłać  wypełniony  druk intencyjny ( tylko według  wzoru  Zał. nr 2) w 

terminie do 15.09. roku  poprzedzającego zawody na adres:” 

Nowa treść: 
„Organizator  powinien wysłać  wypełniony  druk intencyjny ( tylko według  wzoru  Zał. nr 2) w 

terminie do 30.09. roku  poprzedzającego zawody na adres:” 

Zał. nr 1 - Kalendarium 

Dotychczasowa treść: 
„15.IX - Termin zgłaszania, przez aerokluby regionalne i ośrodki AP, ofert organizowania zawodów  

scentralizowanych rangi SMP i KZS na następny rok (Druk intencyjny-Zał nr 2).”  

Nowa treść: 
„30.IX - Termin zgłaszania, przez aerokluby regionalne i ośrodki AP, ofert organizowania 
zawodów scentralizowanych rangi SMP i KZS na następny rok (Druk intencyjny-Zał nr 2).”  

Zał nr 2 - Druk Intencyjny 
Dotychczasowa treść: 

 
DRUK INTENCYJNY                                                   Załącznik Nr 2 

PROPOZYCJA ORGANIZOWANIA MISTRZOSTW / ZAWODÓW 
1. Organizator: 
2. Adres: 
3. Nazwa Zawodów: 
4. Klasy: 
5. Termin: 
6. Maksymalna liczba szybowców: 



7. Ilość samolotów holujących i przewidywana cena l holu na 600 m : 
8. Sposób parkowania szybowców (możliwość hangarowania): 
9. Sposób tankowania szybowców: 
10.Zabezpieczenie Meteo: 
11. Przewidywana wielkość wpisowego od zawodnika: 
12.Możliwości zakwaterowania i wyżywienia z cenami: 
13.Możliwości napraw szybowców i wyposażenia warsztatu:   
14. Sala odpraw: 
15.Rejon Lotów: 
16.Doświadczenie w organizowaniu zawodów szybowcowych: 
17. Nazwiska:  Dyrektora Zawodów,   Kierownika Sportowego,   Sędziego Głównego. 
18. Inne informacje: 
Podpis dyrektora 
 
Wypełniony druk proszę przesłać w terminie do 15.09. roku poprzedzającego zawody na adres: 

 

Nowa treść: 
 

Załącznik nr 2 
 

.......................................................... .............................., dn. .................   r. 

pieczęć Aeroklubu / Stowarzyszenia 
 

BIURO ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO 
 
                                                                                                       02-256 Warszawa, Aleja Krakowska 110/114 
DRUK INTENCYJNY 
 

OFERTA ZORGANIZOWANIA ZAWODÓW SZYBOWCOWYCH W ROKU………… 
Nieprzekraczalny termin wpływu oferty, preliminarza i opłaty za wpis do kalendarza do 30.09…… r. 

(proszę wypełniać czytelnie pismem drukowanym) 
 

Aeroklub /  Stowarzyszenie - członek wspierający AP .......................................................... 
posiadający(e) Licencję Klubu Sportowego Nr: .......................... wydaną na rok, w którym 
będą rozgrywane zawody, w dyscyplinie sport szybowcowy, składa ofertę zorganizowania 
niżej podanych zawodów i prosi o umieszczenie ich w Kalendarzu Sportowym Aeroklubu 
Polskiego na ……….  rok. 
 

NALEŻY PODAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE 
(na każde zawody wymagana jest oddzielna oferta) 

 
Nazwa zawodów: .................................................................................................................................... 
 

1. Klasy: ............................................................................................................................................... 

2. Data zawodów: ................................. 

3. Miejsce zawodów (adres, opis): ....................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 



4. Organizator/współorganizatorzy: 

………………………………........................................................................................................... 

5. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za korespondencję i uzgodnienia dotyczące organizowanej 

imprezy: .................................................................................................................................            

adres: kod poczt. ......................... miejscowość ............................................................... 

ulica........................................, nr domu ........., nr mieszk. .......... 

nr kier. ............ tel .........................., fax ....................., tel. komórkowy............................ 

e-mail................................ 

6. Doświadczenie w organizowaniu zawodów szybowcowych w ostatnich 5 latach: 

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Maksymalna liczba szybowców:  ...................................................................................................... 

8. Sposób parkowania szybowców (możliwość hangarowania, liczba miejsc): 

………………………………………………………………………………………………………

. 

9. Sposób tankowania szybowców: 

………………………………………………………………………………………………………. 

10. Sala odpraw: ………………………………………………………………………………………… 

11. Zabezpieczenie meteorologiczne: 

………………………………………………………………………………………………………. 

12. Możliwości zakwaterowania z cenami: 

………………………………………………………………………………………………………. 

13. Możliwości żywieniowe z cenami: 

………………………………………………………………………………………………………. 

14. Możliwości napraw szybowców: 

………………………………………………………………………………………………………. 

15. Ograniczenia ruchowe dla szybowców: 

………………………………………………………………………………………………………. 

16. Imię i nazwisko dyrektora zawodów: ……………………………………………………………… 

17. Imię i nazwisko głównego sędziego: ………………………………………………………………. 

18. Imię i nazwisko kierownika sportowego: …………………………………………………………. 

19. Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji Sportowej: ……………………………………......... 

20. Ilość samolotów holujących: ………………………………………………………………………. 

21. Koszt jednego holu na 600 m: …………………………………………………………………….. 

22. Możliwość stosowania wyciągarki: ……………………………………………………………….. 

23. Koszt jednego ciągu wyciągarkowego: …………………………………………………………… 

24. Wysokość wpisowego od jednego szybowca: ……………………………………………………. 



 
 
Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego wnioskuje o wprowadzenie z dniem 04.09.2009 
powyższych zmian w  Regulaminie nr 1 „System rozgrywania zawodów szybowcowych i 
kwalifikowania zawodników”. 
 
 
Uzasadnienie: Dopasowanie regulaminu nr 1 do zapisów uchwały Zarządu Aeroklubu 
Polskiego Nr 289/23/XVI/2007 , określającej zasady tworzenia kalendarza imprez AP. 
 
 
Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w ”Protokóle nr 06/31/08/2009 głosowania 
korespondencyjnego”. 
 
 
Za realizację uchwały odpowiada: Jacek Dankowski 
 
Uchwała wchodzi w życie w dniu 01 września 2009 roku. 
 
 

           
Warszawa, 01.09.2009     Przewodniczący Komisji Szybowcowej 

  
     Tomasz Rubaj 

25. Zawody szybowcowe będą / nie będą zgłoszone do rankingu FAI. 

26. Inne informacje …………………………………………………………………………………… 

 
 

Załączniki 
(bez których oferta nie zostanie rozpatrzona): 

 
1.Projekt preliminarza zawodów 
2.Dowód opłaty za wpis do Kalendarza Sportowego AP 
3.Kopia Licencji Klubu Sportowego na rok w którym będą 

rozgrywane zawody lub Wniosek o Licencję Klubu na 
w/w rok  + kopia opłaty 

 

 
...................................................... 

Dyrektor Aeroklubu / Prezes 
Stowarzyszenia 

 
 
Wypełniony druk proszę przesłać w terminie do 30.09. roku poprzedzającego zawody 
na adres:  Sekretarza Komisji Szybowcowej  _______@________                                                              
oraz      Działu Sportu Aeroklubu Polskiego _______@__________ . 
Adres wysyłki wersji papierowej:  02-256 Warszawa, Aleja Krakowska 110/114. 
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Marcin Błuś

Wstrzymał się 
od głosu

Głos przeciwko 
przyjęciu 
uchwały

Jacek Dankowski

Michał Lewczuk

Artur Rutkowski

Karol Staryszak

Propozycja zmiany pkt 24 w Załączniku nr 2: Jest: "Przewidywana 
wysokość wpisowego od jednego szybowca:" na "Wysokość wpisowego 
od jednego szybowca nie przekroczy kwoty:" 

KOMISJA SZYBOWCOWA AP

PROTOKÓŁ nr 06/31/08/2009 Z GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

w terminie od 30.08.09 do 31.08.2009

Głosowanie w sprawie:

Uchwała KS nr 06/31/08/2009  - w sprawie zmiany treści punktu 2.1 Regulaminu „System rozgrywania 
zawodów szybowcowych i kwalifikowania zawodników”.

Tomasz Rubaj

Nie brał 
udziału w 

głosowaniu

Głos za 
przyjęciem 

uchwały
Uzasadnienie, uwagi lub zdanie odrębne

Leszek Staryszak

Sławek Panasiuk

Adam Markowski

Proponuję usunąć słowo „Przewidywana” z punktu 24. Powinna to być 
wiążąca oferta podobnie jak to jest z ceną holi i wyżywienia.

Warszawa, 31.08.2009 r.  Godzina:  23.30 Protokół sporządził: Tomasz Rubaj

Podsumowanie:

Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 06/31/08/2009 została przyjęta.

 


