
Warszawa, dnia 11.01.2011 r.

Uchwała KS nr 69 /08/01/2011

w sprawie Wniosku nr 1 p. Marka Małolepszego
z dnia 01.11.2010 roku.

Po zapoznaniu się z Wnioskiem nr 1 pana Marka Małolepszego z dnia 01.11.2010 r., 
o uznanie przelotu docelowo-powrotnego wykonanego 5 lipca 2007 jako rekord Polski w 
klasach  Otwartej  i  15M zarówno  w  rodzaju  przelot  deklarowany jak  i  przelot  dowolny, 
Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego po raz kolejny przeanalizowała zapisy Kodeksu 
Sportowego FAI i postanowiła: 

- podtrzymać poprzednią decyzję Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego, 
która zobligowała pilota zgłaszającego Rekord Polski do wyboru jednego rodzaju 
przelotu (deklarowany lub dowolny).

Uzasadnienie: Zgodnie z  pkt. 3.0.2.b. Kodeksu Sportowego FAI, który obowiązywał od dnia 
01.10.2004 do dnia 30.09.2007 (a więc w czasie, kiedy został wykonany kwestionowany 
Rekord  Polski),  z  jednego  lotu  można  było  zatwierdzić  tylko  jeden  rekord 
prędkościowy i jeden rekord odległościowy (dotyczy jednej klasy lub kategorii).

Zgodnie z tym zapisem, Komisja Szybowcowa przed zatwierdzeniem rekordu 
poprosiła  pilota  o  jednoznaczną  deklarację,  w  której  zostanie  wybrany  rodzaj 
zgłaszanego Rekordu Polski.

Na spotkaniu z przedstawicielem Komisji Szybowcowej AP i Komisji Sportowej 
AP w dniu 21.10.2010 roku pan Marek Małolepszy wybrał „przelot docelowo-powrotny 
deklarowany 824,4 km w obu klasach” (otwartej i 15 m).

Komisja Szybowcowa  nie  uznała zarzutu „odstępstwa od Kodeksu Sportowego 
FAI” w odniesieniu do wyszczególnionych we Wniosku nr 1 dwunastu zatwierdzonych 
Rekordów Polski z lat 1999 – 2002. W tym okresie zapis w  pkt. 3.0.2.b. jeszcze nie 
obowiązywał – zgodnie z pkt 3.0.2. SC3 do 30.09.2004 (po raz pierwszy pojawił się w 
edycji Kodeksu Sportowego FAI z dnia 01.10.2004.).

Podczas analizy  Wniosku nr 1 członkowie Komisji Szybowcowej stwierdzili, że 
nie powinno się zmieniać wcześniej podejmowanych decyzji (o ile nie naruszają one 
obowiązujących przepisów oraz prawa).

Za realizację uchwały odpowiadać będzie: Tomasz Rubaj.

Uchwały wchodzi w życie w dniu 12.01.2011 r.
Szczegółowe wyniki  głosowania znajdują  się  w ”Protokóle nr 69 /08/01/2011 głosowania 
telekonferencyjnego”.

       
Warszawa, 11.01.2011 r. Przewodniczący Komisji Szybowcowej

  Tomasz Rubaj



Wniosek pana Marka Małolepszego do Komisji Szybowcowej AP
z dnia 01.11.2010r.
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Podtrzymanie poprzedniej decyzji KS - 
konieczny wybór pom iedzy:

przelotem deklarowanym
i

przelotem dowolnym

Uchwała KS nr 69 /08/01/2011
w sprawie Wniosku nr 1

pana Marka Małolepszego
z dnia 01.11.2010 roku.

Warszawa, 11.01.2011 r.  Godzina:  23.30 Protokół sporządził:
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Tomasz Rubaj

Sławek Panasiuk

Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 69 /08/01/2011 została przyjęta.

Marcin Błuś
Leszek Staryszak

Artur Rutkowski

Wynik głosowania:

Uzasadnienie, uwagi lub zdanie odrębne
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Tomasz Rubaj

Adam Markowski

Podsumowanie:

Karol Staryszak
Jacek Dankowski

KOMISJA SZYBOWCOWA AP

PROTOKÓŁ KS nr 69 /08/01/2011  z GŁOSOWANIA TELEKONFERENCYJNEGO

przeprowadzonego w dniu 08.01.2011 r.

Głosowanie następującej uchwały:



Załączniki:

Pkt. 3.0.2. w SC3 z 2003 roku:

3.0.2      Records in any one flight

Any record or records may be broken in any one flight for which the requirements are met, except 
that only one speed record may be certificated for a flight over a triangular or out and return course, 
the record being certificated for the record distance immediately less than the official distance of the 
flight.

W SC3 z 2004 roku wprowadzono nowy zapis – pkt. 3.0.2.b.:

[...]
b.  Within  any  single  class  and/or  category,  only  one  distance  and  one  speed  record  may  be 
certificated for the flight. (See Annex C para 4.5.) (AL5)

Pkt. 4.5 w SC3 Annex C z 2004 roku:

Only one type of distance record in any one class and/or category may be claimed in a flight (SC3-
3.0.2); for example, a predeclared and free distance record cannot both be claimed even though the 
requirements for each were met. However, a female pilot could claim a distance record in both 
general and feminine categories or in 15m and Open classes.


