
Warszawa, dn. 06.02.2014 

 

Uchwała KS nr 2/06/02/2014 

 

 

 

   

Komisja Szybowcowa w dniu 03.02.2014r. otrzymała wniosek o zlikwidowanie kategorii 

juniorskiej Szybowcowych Rekordów Polski. 

 

Treść wniosku: 

 

„Składam do KS wniosek o zlikwidowanie kategorii juniorskiej Szybowcowych Rekordów 

Polski. 

 

Uzasadnienie: 

Kategoria powstała z mojego pomysłu 3 lata temu. Niestety mimo wielu nadziei przy jej 

wprowadzaniu, zainteresowanie jest kompletnie zerowe. Nie tylko nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie rekordu, ale również nie dotarły do mnie żadne informacje o podejmowanych 

próbach. W związku z tym uważam, że dalsze utrzymywanie martwej kategorii juniorskiej jest 

bezcelowe. Nie widzę perspektyw, żeby nagle juniorzy mieli się na tym polu ożywić. 

 

Zlikwidowanie kategorii juniorskiej teraz, kiedy tabela wciąż jest pusta, będzie mniej dotkliwe 

niż czekanie na "pierwszą jaskółkę" i późniejsze dylematy moralne co do usuwania tabeli z 

jednym wpisem. 

 

Pozdrawiam, 

--  

Wojciech Ścigała” 

 

Wniosek w drodze głosowania korespondencyjnego został odrzucony. 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 2/06/02/2014 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 06 lutego 2014 roku. 

 

 

Warszawa, 06.02.2014r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   

w sprawie  

wniosku o zlikwidowanie kategorii juniorskiej  

Szybowcowych Rekordów Polski 



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 2/06/02/2014 GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 03.02. - 06.02.2014 r. 

Głosowanie w sprawie: 

  Uchwała KS nr 2/06/02/2014 

wniosku o zlikwidowanie kategorii juniorskiej 

Szybowcowych Rekordów Polski 
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 likwidacja kategorii juniorskiej Szybowcowych Rekordów Polski 
    

      

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski   X         

  Mateusz Siodłoczek       X     

  Piotr Jarysz       X     

  Bogdan Kraśkiewicz     X       

  Jacek Bogatko     X       

                      

  Podsumowanie 0 1 2 2     

  Wynik głosowania "PRZECIW"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  Mateusz Siodłoczek 

Jako reprezentant juniorów jestem przeciwny. Jeśli kategoria 

juniorska nie zostanie zlikwidowana, to zobowiązuję się do jej 

promocji wśród młodzieży. Myślę, że po pierwszym uznanym 

rekordzie mogłoby to ruszyć do przodu.    

  

Piotr Jarysz 
Zagłosowałem przeciw, jednak, jeśli do przyszłego roku sytuacja nie 

ulegnie poprawie, będę za likwidacją. 
  

                          

  Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 2/06/02/2014 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 06.02.2014r. Godzina: 23:00   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

 


