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AEROKLUBU POLSKIEGO 

 
 
 
 

Uchwała KS nr 09/19/09/2009 
w sprawie wniosku Sebastiana Kawy z dn. 05.09.2009r. 

o uwzględnienie wyników Szybowcowych Mistrzostw Słowacji / Szybowcowych Przedmistrzostw Świata 
podczas obliczania Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych w 2009 roku. 

 
 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Sebastiana Kawy z dnia 5 września 2009 r. 
dotyczącym uwzględnienia wyników Szybowcowych Mistrzostw Słowacji / 
Szybowcowych Przedmistrzostw Świata podczas obliczania Listy Rankingowej Pilotów 
Szybowcowych w 2009 roku, Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w oparciu o 
„Regulamin podejmowania uchwał przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego w 
drodze korespondencji”, przeprowadziła w dniach 20.09.-27.09.2009r. głosowanie, w 
wyniku którego postanawia uwzględnić końcowe wyniki z w/w zawodów z 
zastosowaniem współczynnika zawodów zgodnie z pkt. 3.5.a. Regulaminu Listy 
Rankingowej Pilotów Szybowcowych, tzn. fm=0,90. 
 
 
 
Uzasadnienie: W dotychczasowej praktyce Komisja Szybowcowa, pomimo zapisu w punkcie 2.1 

Regulaminu Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych o konieczności 
zaakceptowania zawodów zagranicznych przez Komisję Szybowcową „przed ich 
rozpoczęciem”, uwzględniała wyniki z zawodów zgłoszonych po ich zakończeniu. 
Działanie to ma na celu jak najbardziej sportowe podejście do wyników 
uzyskiwanych przez pilotów, co skutkuje obiektywnym wynikiem końcowym 
obliczeń Listy Rankingowej. 

 
 
Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w ”Protokóle nr 09/19/09/2009 głosowania 
korespondencyjnego”. 
 
 
 
Za realizację uchwały odpowiada: Tomasz Rubaj 
 
Uchwała wchodzi w życie w dniu 28 września 2009 roku. 
 
 

           
Warszawa, 27.09.2009     Przewodniczący Komisji Szybowcowej 

  
     Tomasz Rubaj 
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Marcin Błuś

Wstrzymał się 
od głosu

Głos przeciwko 
przyjęciu 
uchwały

Doprecyzowania w tym zakresie wymaga Regulamin Listy Rankingowej - żeby w 
przyszłości nie było wątpliwości czy wnioski złożone po rozegraniu zawodów powinny 
być rozpatrywane. Ostateczny termin składania takich wniosków musi być ustalony - 
regulamin nie może bowiem dopuścić możliwości, że już po ogłoszeniu wyników 
rankingu, zostanie złożony wniosek o uwzględnienie zawodów i wyniki rankingu będą 
musiały być ponownie przeliczane.

Uważam, że należy zmienić regulamin, pozwalając KS na dołączenie zawodów do 
listy rankingowej również po ich zakończeniu.

Jacek Dankowski

Michał Lewczuk

Artur Rutkowski

Co prawda działamy wbrew regulaminowi listy rankingowej, ale myślę że w dobrej 
sprawie. Osobiście uważam że ranking powinien obejmować każde zawody bez 
potrzeby zwracania się z prośbą do komisji aby je uwzględnił. Należy po zakończeniu 
procesu liczenia rankingu zmienić regulamin listy rankingowej abyśmy nie musieli go 
naginać. 

Karol Staryszak

Propozycja zmian w RLRPSz:
2.1 Regulamin Rankingu uwzględnia wszystkie scentralizowane zawody szybowcowe 
firmowane przez Aeroklub Polski, FAI oraz dodatkowo inne zawody scentralizowane 
zaakceptowane w danym sezonie obliczeniowym przez Komisję Szybowcową.
4.1 W Rankingu automatycznie będą uwzględniane wyniki:
- wszystkich polskich scentralizowanych zawodów szybowcowych,
- wszystkich SME, SMŚ, WAG i GP Światowego.
W pozostałych przypadkach zainteresowany zawodnik, który chce, aby jego wynik 
został uwzględniony w Rankingu, musi dostarczyć do Komisji Szybowcowej wyniki 
tych zawodów (wraz z danymi niezbędnymi do wykonania obliczeń) w terminie do 
15września (dotyczy daty wpłynięcia do Komisji Szybowcowej). Dopuszcza się 
spełnienie powyższego wymogu poprzez podanie adresu oficjalnej strony internetowej 
zawodów, zawierającej oficjalne wyniki zawodów.
Uwaga: W przypadku zawodów kończących się po 7 września, termin dostarczenia 
wyników tych zawodów zostaje przesunięty, ale należy je dostarczyć nie później niż 7 
dni od zakończenia zawodów (dotyczy daty wpłynięcia do Komisji Szybowcowej).

Uchwała KS nr 09/19/09/2009 
- w sprawie wniosku Sebastiana Kawy z dn. 05.09.2009r. o uwzględnienie 
wyników Szybowcowych Mistrzostw Słowacji / Szybowcowych 
Przedmistrzostw Świata podczas obliczania Listy Rankingowej Pilotów 
Szybowcowych w 2009 roku.

Tomasz Rubaj

Nie brał 
udziału w 

głosowaniu

Głos za 
przyjęciem 
uchwały

Uzasadnienie, uwagi lub zdanie odrębne

Leszek Staryszak

Sławek Panasiuk

Adam Markowski

EGC, WGC, GP nie powinne być brane do rankingu.

Warszawa, 27.09.2009 r.  Godzina:  08.00 Protokół sporządził: Tomasz Rubaj

Podsumowanie:

Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 09/19/09/2009 została przyjęta.

KOMISJA SZYBOWCOWA AP

PROTOKÓŁ Z  GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

w terminie od 20.09.09 do 27.09.2009

Głosowanie w sprawie:

 


