
Warszawa, dnia 21.09.2011 r.

Uchwała KS nr 98 /16/09/2011
w sprawie wniosku Łukasza Kornackiego o weryfikację

wyników LVI Szybowcowych Mistrzostw Polski

w klasie Standard - Zielona Góra 2011.

Po zapoznaniu się z wnioskiem (załącznik nr 2) Łukasza Kornackiego o weryfikację wyników 

LVI Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Standard rozgrywanych w roku 2011 na lotnisku 

w Przylepie,  dotyczącego niezgodności dwóch konkurencji  z  punktem 6.2.3. II.Regulaminu 

Zawodów Szybowcowych, Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego postanawia:

- podtrzymać   decyzję Komisji Sportowej   zawodów o anulowaniu konkurencji w   
dniach 31 maja i 02 czerwca 2011r.

- anulować pozostałe dwie konkurencje rozegrane niezgodnie z   II. Regulaminem   
Zawodów Szybowcowych   w dniach 29 i 30 maja 2011r  .

Uzasadnienie: Podstawowym powodem decyzji  jest  o  anulowaniu  konkurencji  jest  fakt,  że 
cztery konkurencje nie  spełniały warunku z punktu 6.2.3.  II.  Regulaminu Rozgrywania 
Zawodów Szybowcowych. Większość składu Komisji Szybowcowej uznała, że rozgrywanie 
konkurencji po bardzo krótkich odcinkach miało wpływ na wynik sportowy.

Wszystkie  możliwe  rozwiązania  krzywdziły  wielu  zawodników,  dodatkowo 
zaliczanie  konkurencji,  które  nie  spełniają  wymogów  regulaminowych  powoduje 
wypaczenie  rywalizacji  sportowej.  Dlatego  KS  kierowała  się  również  zasadą 
„najmniejszego zła” – żadna z możliwych decyzji nie była dobra.

Zapis  w  punkcie  6.2.3.  II.  Regulaminu  Rozgrywania  Zawodów Szybowcowych 
został  wprowadzony  po  analizie  konkurencji  z  kilku  ostatnich  sezonów,  w  których 
prognoza termiki była usprawiedliwieniem nieprzestrzegania zalecenia dotyczącego ilości 
punktów  zwrotnych  wykorzystywanych  w  konkurencjach  na  zawodach  szybowcowych. 
Sytuacje  takie  bardzo  obniżały  sportowy  poziom  zawodów  (zmieniały  ideę  latania 
szybowcowego – zamiast premiowania umiejętności analizy warunków atmosferycznych i 
własnego doboru trasy lotu przez zawodników zmuszały pilotów do grupowego latania po 
wyznaczonej trasie) oraz znacząco zmniejszały bezpieczeństwo poprzez zagęszczenie dużej 
ilości  szybowców  zmuszonych  do  latania  na  małym  obszarze  (często  w  przeciwnych 
kierunkach).

Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na przelecenie 100 lub nawet 150 km 
po  trasie  trójkąta,  to  ze  sportowego  punktu  widzenia  konkurencji  nie  powinno  się 
rozgrywać, ponieważ albo jest ona remisowa (na krótkich bokach wszystkie szybowce lecą 
razem),  albo  ogromną  rolę  odgrywać  zaczyna  element  szczęścia  (lokalne  pogorszenie 
warunków  atmosferycznych  nie  daje  pilotom  rozpoczynającym  trasę  w  innym  czasie 
żadnych szans na ominięcie niekorzystnego rejonu). Próba rozgrywania konkurencji „na 
siłę” na małym obszarze doprowadza zbyt często do zniekształcenia wyników zawodników i 
zmniejsza jednocześnie ich bezpieczeństwo.



Komisja Szybowcowa zobowiązuje Organizatora i Sędziego Głównego SMP w klasie Standard do:

1. Skorygowania wyników końcowych mistrzostw uwzględniając unieważnienie konkurencji 
z dnia 29 i 30 maja 2011 roku.

2. Opublikowania skorygowanych wyników wraz z niniejszą uchwałą na stronie internetowej 
mistrzostw.

3. Powiadomienie wszystkich zawodników pocztą elektroniczną o zmianie wyników.

4. Przesłania podpisanych skorygowanych wyników na adres Aeroklubu Polskiego
- ul.17 Stycznia 39; 00-906 Warszawa w terminie do 28.09.2011 roku. 

 

Komisja Szybowcowa dziękuje Aeroklubowi Ziemi Lubuskiej za trud włożony w organizację SMP w kla
sie Standard, które pod wieloma względami były przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie i mogą 
stanowić wzór dla innych organizatorów. Wyrażamy nadzieję, że z popełnionych błędów wynikających z 
nieznajomości lub niestosowania najświeższych zmian w regulaminach sportowych  postaramy się wszy
scy wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Za realizację uchwały Komisji Szybowcowej odpowiada: Tomasz Rubaj.

Uchwała KS nr 98 /16/09/2011 wchodzi w życie w dniu 22 września 2011 r.

Szczegółowe  wyniki  głosowania  znajdują  się  w  ”Protokóle  nr  98  /16/09/2011  z  głosowania 
korespondencyjnego”. 

       
      Przewodniczący Komisji Szybowcowej AP

Warszawa, dnia 21.09.2011 r.
     Tomasz Rubaj



Załącznik nr 1 – Protokół Komisji Sportowej LVI SMP w klasie Standard
Str. 1



Załącznik nr 1 – Protokół Komisji Sportowej LVI SMP w klasie Standard
Str. 2



Załącznik nr 2 – Wniosek o weryfikację wyników LVI SMP w klasie Standard
Str. 1



Załącznik nr 2 – Wniosek o weryfikację wyników LVI SMP w klasie Standard
Str. 2



Załącznik nr 2 – Wniosek o weryfikację wyników LVI SMP w klasie Standard
Str. 3



Załącznik nr 2 – Wniosek o weryfikację wyników LVI SMP w klasie Standard
Str. 4
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KOMISJA SZYBOWCOWA AP
PROTOKÓŁ KS nr 98 /16/09/2011  z GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

przeprowadzonego w dniach 16 i 17.09.2011 r.

Głosowanie następującej uchwały:

Uchwała KS nr 98 /16/09/2011 w sprawie wniosku Łukasza Kornackiego o weryfikację wyników
LVI Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Standard - Zielona Góra 2011.

Jacek Dankowski

Artur Rutkowski

Karol Staryszak
Jacek Dankowski

Wynik głosowania:

Uzasadnienie, uwagi lub zdanie odrębne

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że w co najmniej jednej konkurencji przekroczenie maksymalnej ilości 
punktów zwrotnych w zadaniu miało duży bezpośredni wpływ na osiągnięte przez zawodników wyniki, dlatego 
anulowanie decyzji Komisji Sportowej byłoby niesprawiedliwe. Anulowanie choć jednej konkurencji z powodu 
niezgodności z punktem 6.2.3. Regulaminu Zawodów Szybowcowych skutkuje koniecznością anaulowania 

wszystkich konkurencji niezgodnych z tym samym punktem regulaminu.

Tomasz Rubaj

Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 98 /16/09/2011 została przyjęta.

Marcin Błuś
Leszek Staryszak

Artur Rutkowski

"za"

Adam Markowski

Podsumowanie:

Sławek Panasiuk

Leszek Staryszak

Tomasz Rubaj

Jestem przeciwny jakimkolwiek 
zmianom

dotychczasowych oficjalnuch 
wyników LVI SMP w klasie Standard

Tomasz RubajProtokół sporządził:

Jestem za podtrzymaniem decyzji 
Komisji Sportowej zawodów oraz 

anulowaniem dodatkowo konkurencji 
nr 2 i nr 3, ponieważ nie spełniały 

wymogów regulaminowych

Jestem za anulowaniem decyzji 
Komisji Sportowej zawodów

i zaliczeniem wszystkich siedmiu 
rozegranych konkurencji

Anulowanie czterech wadliwych konkurencji SMPStd, choć najbardziej dotyka samych zawodników, ma 
przede wszytskim na celu przywrócić właściwy stosunek organizatorów zawodów, ale także ich uczestników 
do regulaminów. Zarówno jednych jak i drugich obowiązuje znajomość regulaminów wg których rozgrywane są 

zawody w, których biorą udział - tymczasem kolejne będy popełnione przez kierownika sportowego zostały 
odkryte tak późno, że trzeba zmieniać końcowe wyniki aby pozostać w zgodzie z regulaminem zawodów.

Konkurencje nr 2 i 3 podobnie jak nr 4 i 5 nie spełniały warunków określonych z pkt 6.2.3 Regulaminu
Zawodów Szybowcowych

Zawody mają wyłonić najlepiej latającego pilota, anulowanie części konkurencji nie spełniających nowych 
zapisów regulaminu jest nie uczciwe, anulowanie połowy konkurencji zawodów zmniejsza wiarygodność 

wyników zawodów - błąd kierownika sportowego nie miał bezpośredniego wpływu na rywalizację - przynajmniej 
moim zdaniem, nie byłem na miejscu i nie widziałem.

Warszawa, 20.09.2011 r.  Godzina:  22.30


