Sprawozdanie z Zebrania Plenarnego IGC
Potchefstroom, RPA, 2.-3. Marca 2012

W związku z obchodami 100-lecia szybownictwa w RPA tegoroczne zebranie
plenarne IGC, na zaproszenie Soaring Society of South Africa, odbyło się w
miejscowości Potchefstroom w RPA uświetniając tenże jubileusz.
Na zebraniu reprezentowanych było 29 krajów z czego 4 za pośrednictwem delegatów
innych państw (Proxy). Z naszego punktu widzenia istotna była nieobecność
przedstawicieli Litwy, Rosji, Węgier, czy Rumunii, których głos często wspierał
zgłaszane przez nas propozycje. Co więcej: z wyjątkiem Węgrów żaden z tych krajów nie
wyznaczył swojego pełnomocnika spośród obecnych delegatów, a Węgrzy wyznaczyli
Włochów, czyli kraj spoza naszego „bloku”.

Sprawozdanie Prezydenta IGC
Zebranie zaczęło się od sprawozdania Prezydenta IGC Boba Hendersona, który ogłosił,
że ze względu na rosnące obowiązki w prezydium FAI zawiesza swoją aktywność jako
Prezydent IGC i przekazuje obowiązki Ericowi Mozerowi, który będzie je pełnił do
kolejnego posiedzenia plenarnego IGC, kiedy to wybierany będzie nowy Prezydent IGC.

Sprawy FAI
Segolene Rouillon reprezentująca na zebraniu biuro FAI przedstawiła najistotniejsze
sprawy, którymi zajmuje się obecnie FAI. Dla nas najbardziej interesujący jest postęp w
sprawie wymagań antydopingowych. FAI ze względu na potencjalne konsekwencje dla
sportów lotniczych w poszczególnych krajach członkowskich musi przyjąć kodeks
antydopingowy WADA, ale może go stosować w sposób odpowiedni dla dyscyplin
lotniczych na podstawie wewnętrznych przepisów. I tak: „out of competition testing”
będzie polegał wyłącznie na sprawdzaniu zawodników z „puli testowej” w czasie
zgrupowań i zorganizowanych treningów. Whereabouts będą wymagały wyłącznie
zadeklarowania aktywności zawodniczej, to jest planowanego udziału w zawodach i
zgrupowaniach/treningach. Telefon komórkowy wystarczy jako kontakt z zawodnikiem.
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Z innych spraw niezmienną troską FAI jest zwiększenie ekspozycji sportów lotniczych w
mediach.

Finanse
Ubiegły rok zakończył się nieznacznie poniżej planu, ale głównie z powodu
niezafakturowanych należności, co z kolei wynikło z awarii systemu komputerowego
FAI na jesieni 2011 roku i utratą wielu danych, w tym finansowych. Wszystkie
należności będą jednak odzyskane w terminie późniejszym.
Ze względu na powoli ale systematycznie rosnące koszty działalności IGC konieczne
będzie zrewidowanie stawek „sanction fee” za zawody sankcjonowane przez FAI.

GFAC
Ian Strachan, jak co roku, w swoim sążnistym raporcie zajął się zatwierdzeniami nowych
rejestratorów lotu (LX 8080F, DSX Sally, LXNAV MOP Box i Colibri II), dokładnością
systemu GPS w ostatnim roku, anomaliami jakie zostały zgłoszone przez NAC’i lub
pilotów czy wreszcie rejestracją pracy silnika odrzutowego lub elektrycznego na małej
mocy przez dotychczas użytkowane loggery nie będące przystosowane do tych
częstotliwości sygnału. W osobnym punkcie obrad Ian Strachan przedstawił raport dot.
bezpieczeństwa (security) loggerów i zapisów na nich. W ubiegłym roku udało się
wygenerować plik IGC z przelotem 750 km, który pozytywnie przechodził sprawdzenie
poprawności sumy kontrolnej. Oznacza to, że konieczne jest zwiększenie klucza
prywatnego do 1560 bit w nowych konstrukcjach, a starsze loggery tracą dopuszczenie
(LX 20 <z początku produkcji>, Printtechnik G1000, EW FR od A do D) lub obniża się
ich poziom dopuszczenia tylko do lotów diamentowych włącznie. Dotyczy to:
Cambridge 10, 20, 25; Filser DX 50, LX 20, 21, 5000 , LXN Colibri, SDI Posigraph i
Zander GP940. Wszystkie rejestratory mające jakikolwiek poziom dopuszczenia są nadal
zdatne do rejestrowania lotów na zawodach.

Grand Prix
W wyniku porażki jaką zakończyła się próba wejścia FAI we współpracę z zewnętrzną
firmą medialną powstała nowa idea powołania własnej firmy, która zajmie się
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rozwijaniem formatu SGP. Dzięki temu rozwiązaniu będzie łatwiej nawiązywać
współpracę biznesową z innymi podmiotami niż gdyby stroną była FAI. IGC poparła
pomysł powołania takiej firmy i wyasygnowania na ten cel początkowo 5000 CHF z kasy
IGC. Firma ta ma między innymi poprowadzić internetową platformę SGP, która będzie
centralnym punktem dla organizatorów, pilotów i fanów jeżeli chodzi o informacje i
materiały dot. SGP. W dalszej perspektywie planowane jest rozszerzenie tej platformy na
całość rywalizacji w szybownictwie i uczynienie z niej narzędzia marketingowego IGC.
Jeżeli chodzi o samo SGP to nadal nie ma zatwierdzonego organizatora finału w 2013
roku.

Przyszłe mistrzostwa
WGC 2012, Uvalde, USA – konieczne uzyskanie amerykańskiej licencji, co w niektórych
przypadkach może zająć nawet 3 miesiące!

WGC 2012, Gonzales Chaves, Argentyna – walidacja licencji kończy się uzyskaniem
licencji argentyńskiej za 70€ z nieograniczonym terminem ważności. Dla celów
komunikacji z ekipami i zawodnikami wszyscy mają mieć argentyńskie numery
komórkowe i uwaga: aparaty telefoniczne dostosowane do argentyńskiej sieci
komórkowej – pewna ich liczba będzie przygotowana do wypożyczenia przez
organizatorów. Koszt kontenera z Europy do Buenos Aires to ok. 7’500€, a do miejsca
rozgrywania mistrzostw nawet 10’000€! Czasowy import można przeprowadzić we
własnym zakresie, albo z pomocą FAVAV i specjalistycznej firmy, która obsługiwała
m.in. Rajd Dakar. Możliwość wynajęcia samych przyczep na miejscu w Argentynie.

WGC 2014, Leszno, Polska – szefem stewardów został zatwierdzony Robert Danewid

WWGC 2015 – wygrała propozycja duńska (Arnborg) przed czeską (Zbraslavice) 17-12

JWGC 2015 – Narromine, Australia

EGC 2015 – Rieti, Włochy (Std, Club, 15m) i Ocseny, Węgry (18m, 20m i Otw)
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WGC 13,5 m – Francja wycofała jedyny bid – kolejne podejście w 2013 roku

Głosowania nad propozycjami zmian w regulaminach, itp.

Propozycja przesunięcia mistrzostw świata kobiet na lata parzyste nie znalazła poparcia
IGC.

Klasa dwumiejscowa, 20-metrowa po reasumpcji głosowania może nadal być
rozgrywana ze współczynnikami poza WGC.

Francuska propozycja dopuszczenia balastu wodnego w klasie Club dla celów
wyrównania mas startujących szybowców została odrzucona, natomiast propozycja
prezydium IGC żeby masą referencyjną była MTOM bez balastu została przyjęta.

Loty rekordowe wysokościowe powyżej 15’000 m będą oceniane na podstawie
wysokości GPS, która staje się na tych wysokościach dokładniejsza. Warunkiem jednak
uznania takiego zapisu jest aby w czasie lotu poziom promieniowania kosmicznego nie
odbiegał od średniej z ostatnich 72 godzin, co ma zagwarantować brak anomalii w
zapisie wysokości GPS. Kwestią otwartą jest źródło danych do takiej weryfikacji.

Amerykańska propozycja wycofania obowiązku prawidłowego opisania imienia i
nazwiska pilota w deklaracji lotu została odrzucona, ale poprawka komisji ds. SC3, która
została przyjęta, dopuszcza nieścisłość w opisie pilota w deklaracji dla lotów do
diamentowych włącznie.

Z powodu braku szczegółowej propozycji ze strony komisji ds. SC3 głosowanie (Year 2
proposal) ws. medali drużynowych zostało przełożone na kolejny rok.

Kanadyjska propozycja pozwalająca uznać zapis wysokości GPS dla celów
udokumentowania przewyższenia do srebrnej lub złotej odznaki została przyjęta.
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Argentyńczycy zgłosili propozycję dopuszczenia 3-go pilota z NAC do startu w klasie
światowej, co zostało przyjęte przez IGC.
Zatwierdzony został także limit obciążenia powierzchni w klasie 13,5 m do 35 kg/m2
zgłoszony przez prezydium IGC.

Propozycja kolumbijska aby zawrzeć we wstępnej części Aneksu A do SC3 wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa została zaakceptowana przez IGC.

Propozycja ustalenia obowiązkowego dnia wolnego po 8 dniach latania nie została
zaakceptowana przez IGC.

Francuska propozycja (Year 1) dotycząca zmiany formuły obliczania klasyfikacji
drużynowej na „olimpijską” (liczba medali indywidualnych) lub średnią punktową bez
obliczania wyniku względnego została zaakceptowana do dalszych prac.

Komisja SC3 zaproponowała aby przelot dowolny zgłaszany jednocześnie wraz z
zadeklarowanym 3 PZ był o co najmniej 10% dłuższy od tego drugiego, aby można było
go uznać za rekord – popozycja została przyjęta przez IGC.

Medale i odznaczenia

Medal Lilienthala został przyznany Giorgio Galletto (Włochy)

Medal Gherigera został przyznany Andrea Tomasi (Włochy)

Medal Majewskiej został przyznany Gill van den Broek (Belgia)
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Inne sprawy
Prezydium IGC zaproponowało, że jeżeli znajdzie tańsze miejsce na organizację plenum
IGC w 2013 roku, niż Lozanna, to zaproponuje takie rozwiązanie delegatom.

Artur Rutkowski, 09.03.2012
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