
Warszawa, dnia 09.03.2010 r.

Uchwała KS nr 30 /28/02/2010
w sprawie zatwierdzenia zmian

w Regulaminie Zawodów Szybowcowych,
w części dotyczącej wymogu minimalnej liczby zawodników.

Po  zapoznaniu  się  na  wniosek  Witolda  Czarnika  z  projektem  zmian  w  Regulaminie 
Zawodów Szybowcowych, Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego postanawia przyjąć i 
przedstawić do zatwierdzenia Dyrektorowi Sportowemu następujące zmiany:

Dotychczasowa treść:

OGÓLNE WYMAGANIA

……….

1.2.2 Zwycięzcą zawodów w każdej klasie zostaje pilot, który uzyska najwyższy wynik
końcowy, otrzymany przez podsumowanie punktów zdobytych przez niego w każdym
dniu zawodów szybowcowych. W razie uzyskania przez zawodników jednakowej ilości
punktów obowiązuje paragraf 10.2.3.

Zawody są ważne pod warunkiem, że w danej klasie sklasyfikowano co najmniej 10
zawodników, którzy wykonali co najmniej jeden start lotny i zdobyli minimum 1 punkt, a
w czasie trwania zawodów szybowcowych trwających 11 dni i dłużej rozegrano
przynajmniej cztery konkurencje, a w zawodach trwających 10 dni i krócej rozegrano
przynajmniej trzy konkurencje (patrz 8.2.1) i czas rozgrywania zawodów określony w
piśmie organizacyjnym i potwierdzony w Regulaminie Lokalnym nie został skrócony.

Tytuł Mistrza Polski zostanie przyznany najlepszemu pilotowi posiadającemu polskie
obywatelstwo.

Wyniki ostateczne, w przypadku remisu, muszą być rozstrzygnięte wg procedury określonej w par. 
10.2.3.

…………

KLASY ZAWODÓW

…………

1.3.2 Jeśli którakolwiek klasa nie ma zarejestrowanych pierwszego dnia zawodów
przynajmniej dziesięciu uczestników z przynajmniej czterech Aeroklubów, mogą się one
odbyć, ale tracą rangę Mistrzostw lub Krajowych Zawodów Szybowcowych.

………..



Nowa treść:

OGÓLNE WYMAGANIA
… … …

1.2.2 Zwycięzcą w każdej klasie zostaje pilot, który uzyska najwyższy wynik końcowy, otrzymany przez 
podsumowanie punktów zdobytych przez niego w każdym dniu zawodów szybowcowych. W razie 
uzyskania przez zawodników jednakowej ilości punktów (dotyczy tylko wyłonienia zwycięzcy) 
obowiązuje paragraf 10.2.3. 

1.2.2.1 Zwycięzcy w każdej klasie Mistrzostw Polski (z wyłączeniem SMP Kobiet – patrz punkt 
1.2.2.2) zostanie przyznany tytuł Mistrza Polski, pod warunkiem że:

a)  w danej  klasie  sklasyfikowano co  najmniej  10  zawodników (obywateli  polskich), którzy 
zdobyli minimum 1 punkt

i
b) w czasie trwania zawodów szybowcowych rozegrano przynajmniej trzy konkurencje (patrz 

8.2.1) i czas rozgrywania zawodów określony w Piśmie Organizacyjnym i potwierdzony w 
Regulaminie Lokalnym nie został skrócony.

1.2.2.2  Zwycięzcy  w  każdej  klasie  Mistrzostw  Polski  Kobiet  zostanie  przyznany  tytuł  Mistrza 
Polski, pod warunkiem że:

a) w danej klasie sklasyfikowano co najmniej 10 zawodników (w tym 5 obywateli polskich), 
którzy zdobyli minimum 1 punkt

i
b) w czasie trwania zawodów szybowcowych rozegrano przynajmniej trzy konkurencje (patrz 

8.2.1) i czas rozgrywania zawodów określony w Piśmie Organizacyjnym i potwierdzony w 
Regulaminie Lokalnym nie został skrócony.

1.2.2.3 Zwycięzcy w każdej klasie KZS zostanie przyznany tytuł Zwycięzcy KZS, pod warunkiem 
że:

-  w czasie trwania zawodów szybowcowych rozegrano przynajmniej trzy konkurencje (patrz 
8.2.1) i czas rozgrywania zawodów określony w Piśmie Organizacyjnym i potwierdzony w 
Regulaminie Lokalnym nie został skrócony.

.
………..

KLASY ZAWODÓW

………

1.3.2  W  przypadku  SMP  -  jeśli  dana klasa  nie  ma  zarejestrowanych  pierwszego  dnia  zawodów 
przynajmniej 10 uczestników z przynajmniej 4 Aeroklubów, mogą się one odbyć, ale tracą rangę 
Mistrzostw i zmniejszony zostaje współczynnik f m (zgodnie z Regulaminem Listy Rankingowej 
Pilotów Szybowcowych).

W przypadku KZS - jeśli dana klasa nie ma zarejestrowanych pierwszego dnia zawodów przynajmniej 
10  uczestników z  przynajmniej  4  Aeroklubów,  mogą  się  one  odbyć,  ale  zmniejszony zostaje 
współczynnik f m (zgodnie z Regulaminem Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych).

………



Uzasadnienie: Po pięciomiesięcznych konsultacjach Komisja Szybowcowa zdecydowała o 
wprowadzeniu  proponowanych  zmian,  spowodowanych  koniecznością 
wzajemnego dostosowania zapisów Regulaminu Zawodów Szybowcowych i 
Regulaminu Listy Rankingowej. Dostosowano również zapisy do nowego – 
międzynarodowego sposobu rozgrywania Mistrzostw Polski Kobiet.

Za realizację uchwały Komisji Szybowcowej odpowiada: Tomasz Rubaj.

Uchwała KS nr 30/28/02/2010 wchodzi w życie w dniu 10 marca 2010 r.

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w ”Protokóle nr 30 /28/02/2010     głosowania   
korespondencyjnego”. 

                 
      Przewodniczący Komisji Szybowcowej AP

Warszawa, dnia 09.03.2010 r.
      Tomasz Rubaj
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 - w sprawie zatwierdzenia zmian
w Regulaminie Zawodów Szybowcowych,

w części dotyczącej wymogu
minimalnej liczby zawodników.
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KOMISJA SZYBOWCOWA AP
PROTOKÓŁ KS nr 30 /28/02/2010  z głosowania korespondencyjnego

przeprowadzonego w dniach 28.02. - 07.03.2010 r.

Głosowanie następującej uchwały:

Karol Staryszak
Jacek Dankowski
Michał Lewczuk
Artur Rutkowski

Marcin Błuś
Leszek Staryszak
Sławek Panasiuk

Protokół sporządził:

Adam Markowski

Podsumowanie:

Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 30 /28/02/2010 została przyjęta.
Warszawa, 09.03.2010 r.  Godzina:  17.50 Tomasz Rubaj


