
Warszawa, dn. 31.01.2014 

 

Uchwała KS nr 1/31/01/2014 

 

 

 

  

Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego wprowadziła zmiany w „tabeli 

współczynników wyrównawczych”. 

Tabela 1b - klasa Klub A i Klub B - pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniej 

wersji dokumentu. 

Tabela 1a - wprowadzono następujące zmiany: 

 ASW 20 - zostały rozróżnione różne wersje szybowca. 

 Wprowadzono nowe typy szybowców: Antares 18, 20, 23; ASH 25 EB 28; ASH 30; 

ASH31; JS 1 (21m); Quintus;  

 Wprowadzono zmianę nazewnictwa klasy szybowcowej - poprzednia nazwa „15M” 

obecnie nosi nazwę „Klapowa”. 

 Zmiana zakresu współczynników klasy „18M” 

 

Uzasadnienie: Szybowiec ASW 20 w różnych wersjach rzeczywiście różni się osiągami, 

dlatego też zostały przydzielone współczynniki w zależności od jego wersji. 

Wprowadzono nowe typów szybowców do tabeli 1a, ponieważ występuje realne 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia na zawodach rangi SMP.   

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 1/31/01/2014 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 31 stycznia 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31.01.2014r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   

w sprawie zatwierdzenia zmian w tabeli współczynników 

wyrównawczych szybowców - tabela 1a i 1b.  

v.6. Edycja 31.01.2014 



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 1/31/01/2014 GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 30.01. - 31.01.2014 r. 

Głosowanie w sprawie: 

  Uchwała KS nr 1/31/01/2014 

zatwierdzenia zmian w tabeli współczynników 

wyrównawczych szybowców - tabela 1a i 1b.  

v.6. Edycja 31.01.2014 
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Zatwierdzenie zmian w tabeli współczynników 

wyrównawczych szybowców - tabela 1a i 1b.  

v.6. Edycja 31.01.2014 

    

      

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski   X         

  Mateusz Siodłoczek   X         

  Piotr Jarysz   X         

  Bogdan Kraśkiewicz   X         

  Jacek Bogatko X           

                      

  Podsumowanie 1 4 0 0     

  Wynik głosowania "ZA"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  - -   

                          

  Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 1/31/01/2014 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 31.01.2014 . Godzina: 22:10   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

 


