
Warszawa, dn. 15.05.2014 

 

Uchwała KS nr 1/15/05/2014 

 

 

 

Komisja Szybowcowa w dniu 10.05.2014r. otrzymała wniosek o zmianę współczynnika 

ASW 22.  

Treść wniosku: 

„Do Komisji Szybowcowej AP. 

Zwracam się z prośbą o przydzielenie współczynnika wyrównawczego dla szybowca ASW 22B 

w wersji do 750kg. 

W aktualnej Tabeli ustalona jest jedna wartość współczynnika dla ASW 22B, bez 

uwzględnienia podziału na wersje wagowe. Natomiast ten sam szybowiec ma wyznaczone 

odrębne współczynniki dla ASW 22BL (750kg) i ASW 22BLE (850kg). Jedyne różnice w ww. 

szybowcach to maksymalna masa startowa i obecność silnika, który nie wpływa na własności 

aerodynamiczne szybowca w trakcie lotu zawodniczego. Zatem jedyną istotną różnicą jest 

MTOM. 

Analogiczna różnica występuje dla ASW 22B (750kg) i ASW 22B (850kg), która nie ma jednak 

odzwierciedlenia w Tabeli Współczynników. 

Z poważaniem, 

Witold Czarnik 

 

Aktualne wartości wpółczyników: 

ASW 22B                - 0,803 

ASW 22BL (750kg)   - 0,798 

ASW 22BLE (850kg) - 0,795” 

 

Uzasadnienie: Na wniosek Witka Czarnika rozróżnione zostały wersje szybowca 

ASW22B w zależności od MTOW: 750kg (współczynnik 0,806, przedtem 0,803) oraz 

850kg (0,803, tak jak przedtem). Zmiana jest nieznaczna, dotyczy tylko rozróżnienia 

wersji jednego szybowca i nie widzimy przeszkód, by wprowadzać ją w trakcie sezonu. 

Aktualnie obowiązująca tabela współczynników oznaczona jest jako:”v1_15.05.2014”. 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 1/15/05/2014 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 15 maja 2014 roku. 

 

Warszawa, 15.05.2014r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   

w sprawie  

wniosku o zmianę współczynnika ASW22 



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 1/15/05/2014 GŁOSOWANIA 

KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 13.05 - 15.05.2014 r. 

Głosowanie w sprawie: 

  Uchwała KS nr 1/15/05/2014 
wniosku o zmianę współczynnika szybowca 

ASW22 
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 Zmiana współczynnika szybowca ASW22 
    

  
  

  

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski   X         

  Wiktoria Dwojak   X         

  Mateusz Siodłoczek   X         

  Piotr Jarysz   X         

  Bogdan Kraśkiewicz   X         

  Jacek Bogatko X           

                      

  Podsumowanie 1 5 0 0     

  Wynik głosowania "ZA"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  - -   

                          

  Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 1/15/05/2014 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 15.05.2014. Godzina: 21:30   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

 


