
Lisie Kąty, dnia 18.08.2009

Członkowie Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego

W oparciu o „Regulamin podejmowania uchwał przez Komisję Szybowcową
Aeroklubu Polskiego w drodze korespondencji”, zatwierdzony uchwałą Komisji
Szybowcowej nr 1/06 podczas posiedzenia w Warszawie , dnia 28-01-2006,
przekazuję do przegłosowania projekty następujących uchwał:

 Uchwała KS nr 01/2009 w sprawie zmiany treści punktu 7.7.1.b „Regulaminu zawodów
szybowcowych”.

Po zapoznaniu się z propozycją Tomasza Rubaja, Komisja Szybowcowa Aeroklubu
Polskiego wnioskuje o wprowadzenie z dniem 20.08.2009 zmiany w pkt 7.7.1. b
„Regulaminu zawodów szybowcowych.

Proponowana treść pkt 7.7.1 b:

7.7.1. b. Meta w kształcie okręgu.
Okrąg o wyznaczonym promieniu wokół Końcowego Punktu Trasy, obejmujący lotnisko i krąg
nadlotniskowy. Meta w kształcie okręgu wyznaczana jest w celu zapewnienia separacji
dolatujących do lotniska szybowców. Pozwala to każdemu pilotowi zmniejszyć prędkość i
obserwując inne szybowce skoncentrować się na procedurze dolotowej i bezpiecznym lądowaniu.

 Uchwała KS nr 02/2009 w sprawie zmiany treści punktu 7.7.2.a „Regulaminu zawodów
szybowcowych”.

Po zapoznaniu się z propozycją Tomasza Rubaja, Komisja Szybowcowa Aeroklubu
Polskiego wnioskuje o wprowadzenie z dniem 20.08.2009 zmiany w pkt 7.7.2.a
„Regulaminu zawodów szybowcowych.

Proponowana treść pkt 7.7.2 a:

pkt 7.7.2 a: Końcowy Punkt Trasy (KPT) jest to środek linii lub okręgu mety .

 Uchwała KS nr 03/2009 w sprawie zmiany treści punktu 7.7.1.a „Regulaminu lokalnego 2
SMP 18m, 3 SMP świat. I KZS Klub B ” rozgrywanych w Lisich Kątach.

Po zapoznaniu się z propozycją Tomasza Rubaja, Komisja Szybowcowa Aeroklubu
Polskiego wnioskuje o wprowadzenie z dniem 20.08.2009 zmiany w pkt 7.7.1.a
„Regulaminu lokalnego 2 SMP 18m, SMP świat. I KZS Klub B”.

Proponowana treść pkt 7.7.1 a:

7.7.1.a Linia mety w kształcie linii prostej.
Linie mety o długości 2000 m, usytuowane prostopadle do wyznaczonego pasa lądowań.



 Uchwała KS nr 04/2009 w sprawie zmiany treści punktu 7.7.1.b „Regulaminu lokalnego 2
SMP 18m, 3 SMP świat. I KZS Klub B ” rozgrywanych w Lisich Kątach.

Po zapoznaniu się z propozycją Tomasza Rubaja, Komisja Szybowcowa Aeroklubu
Polskiego wnioskuje o wprowadzenie z dniem 20.08.2009 zmiany w pkt 7.7.1.b
„Regulaminu lokalnego 2 SMP 18m, SMP świat. I KZS Klub B”.

Proponowana treść pkt 7.7.1 b:

7.7.1. b. Meta w kształcie okręgu.
Okrąg o promieniu 3 km wokół Końcowego Punktu Trasy, którym będzie punkt o
współrzędnych lotniska EPGI.

Uzasadnienie: Powyższe zmiany regulaminowe mają na celu zapewnienia separacji dolatujących do
lotniska szybowców. Pozwala to każdemu pilotowi zmniejszyć prędkość i obserwując inne szybowce
skoncentrować się na procedurze dolotowej i bezpiecznym lądowaniu.

Proszę Członków Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego o wzięcie udziału w
głosowaniu poprzez wypełnienie i przesłanie karty do głosowania w terminie od
18.08.2009 do dnia 19.08.2009 roku, na adres komisja_szybowcowa@o2.pl

Z wyrazami szacunku

Tomasz Rubaj



KOMISJA SZYBOWCOWA AP

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

termin głosowania od 18.08.09 do19.08.2009.

1. Uchwała KS nr /2009 w sprawie zmiany treści punktu 7.7.1.b „Regulaminu
zawodów szybowcowych”.

oddanych głosów 8
głosów ważnych 8
głosów za 8
głosów przeciw 0
głosów wstrzymujących się 0

głosowanie jest ważne
Uchwała została przyjęta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała KS nr /2009 w sprawie zmiany treści punktu 7.7.2.a „Regulaminu

oddanych głosów 8
głosów ważnych 8
głosów za 8
głosów przeciw 0
głosów wstrzymujących się 0

głosowanie jest ważne
Uchwała została przyjęta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Uchwała KS nr /2009 w sprawie zmiany treści punktu 7.7.1.a „Regulaminu
lokalnego 2 SMP 18m, 3 SMP świat. I KZS Klub B ” rozgrywanych w Lisich
Kątach.

oddanych głosów 8
głosów ważnych 8
głosów za 7
głosów przeciw 0
głosów wstrzymujących się 1

głosowanie jest ważne
Uchwała została przyjęta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Uchwała KS nr /2009 w sprawie zmiany treści punktu 7.7.1.b „Regulaminu
lokalnego 2 SMP 18m, 3 SMP świat. I KZS Klub B ” rozgrywanych w Lisich
Kątach.



oddanych głosów 8
głosów ważnych 8
głosów za 8
głosów przeciw 0
głosów wstrzymujących się 0

głosowanie jest ważne
Uchwała została przyjęta


