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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

А.1 Дефиниција документа 

Такмичарски правилник прописује дисциплине и систем такмичења у ракетном моделарству у 

Републици Србији. Такмичарски правилник је подређен међународном правилнику "FAI Sporting Code”, а у 

даљем тексту све референце на "међународни правилник" односе се на  "FAI Sporting Code, Section 4 – 

Aeromodelling(Volume S)“ . 

Такмичарски правилник је подређен Статуту, општем спортском правилнику и свим општим актима 

Ваздухопловног савеза Србије (ВСС), те свим други правилницима, прописима и одлукама управних тела 

ВСС који су наведени у референцама. Свако такмичење у ракетном моделераству које је у календару 

такмичења ВСС, мора бити регистровано и спроведено у складу са Законом и свим наведеним 

документима којима је овај правлник подређен. 

Све оно што није одређено овим правилником или надређеним правилницима ВСС, одређује се према 

међународном правилнику. 
 
 

А.2 Измене и допуне правилника 

Предлоге за измену и допуну такмичарског правилника разматра ракетно моделарска комисија, чије су 

надлежности, начин и динамика рада прописане у "Правилнику о раду стручних комисија ВСС".  

Предлози за измену такмичарског правилника могу бити у једној од следећих форми: 

 

а) измена или брисање постојећег члана правилника са наведеном тачном ознаком члана 

б) додавање новог члана правилника, који поред текста члана мора садржати и референцу на   

поглавље у које се додаје 
 
Предлог за измену правилника може бити достављен и у форми комплетног документа, у коме су јасно 

означени делови текста који се избацију (нпр. прецртани) и делови текста који се додају (нпр. другом 

бојом).  

Сви предлози за измену и допуну који добију позитивну оцену РМК предлажу се општој спортској 

комисији ВСС која их усваја и доноси одлуку о датуму њихове примене, у општем случају 01. Јануар 

наредне такмичарске године.  

 

А.3 Скраћенице у правилнику и њихово значење 

 

FAI   Међународна аеронаутичка федерација 

CIAM   Међународна спортска комисија за ваздухопловно и ракетно моделарство 

ВСС   Ваздухопловни савез Србије 

РМК  Ракетно моделарска комисија односно подкомисија или координатор   

                 ВСС за спортску грану ракетно моделарство. 

ОСП   Општи спортски правилник ВСС 

 

 

А.4. Референце 

 

“FAI Sporting Code, Section 4 – Aeromodelling(Volume S)”, публикована верзија 2018 

“Општи спортски правилник ВСС”, Октобар 2017 

“Правилник о такмичарским дозволама ВСС”, Октобар 2017 

“Правилник о ваздухопловним репрезентацијама“, Април 2013 

“Правилник о ваздухопловним репрезентацијама измене и допуне“  Март 2014. 

“Правилник о раду ВСТ комисија ВСС”, Септембар 2017 
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ПОГЛАВЉЕ 1 – ТАКМИЧАРСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И УОПШТЕНЕ 

ДЕФИНИЦИЈЕ 

 

1.1. Генерално 

Правила за све такмичарске дисциплине ракетног моделарства дефинисана у међународном  

правилнику сматрају се саставним делом овог правилника. Све усвојене измене или допуне у 

међународном правилнику аутоматски важе од датума примене.  

Међународно признате такмичарске дисциплине су: 
 
S1 - Модели ракета за постизање висине (Altitude Models)  

S3 - Модели ракета за такмичење у трајању лета са падобраном(Parachute duration models)  

S4 - Модели ракетоплана за такмичење у трајању лета (Boost-glider duration models)  

S5 - Модели макета ракета за постизање висине (Scale-altitude models)  

S6 - Модели ракета за такмичење у трајању лета са траком (Streamer duration models)  

S7 - Модели макета ракета (Scale models)  

S8 - Радио командовани ракетоплан (Rocket glider duration models)  

S9 - Модели ракета за такмичење у трајању лета са жирокоптером (Gyrocopter duration models)  

 

 

Општа форма правилника дисциплине 

Правилник такмичарске дицисплине мора у себи да садржи ознаку и назив дисциплине, те одредбе које 

одређују: 

а) техничке карактеристике модела, погон и припадајућа ограничења 

б) начин пуштања у лет и дозвољене инструменте за  извођење лета 

в) перформансе које се мере, начин утврђивања и мерења 

г) дефиницију званичног лета, број летова, начин обрачуна резултата и разрешавање нерешених 

исхода  

д) специфичне услове терена под којима се дисциплина лети, ако постоје 

 

Изведене дисциплине 

Такмичарска дисциплина може бити дефинисана као изведена из постојеће (матичне) дисциплине чији 

је назив у њеном префиксу . Правилник изведене дисциплине може садржати само одредбе које 

дефинишу разлику у односу на основну, а сва правила матичне дисциплине која нису преиначена важе и 

за изведену и не наводе се посебно.  
 

Привремена правила 

Организатор такмичења које у програму предвиђа дисциплине које нису дефинисане такмичарским 

правилником приликом пријаве на конкурс ВСС за организацију такмичења доставља РМК и привремена 

правила која задовољавају форму из претходна два параграфа. Тек након успешно реализованог 

такмичења по привременим правилима, и позитивне оцене РМК може се поднети предлог за увођење те 

дисциплине у такмичарски правилник.  

 
Укидање дисциплине 

Укидање дисциплине односно брисање њених правила из такмичарског правилника могуће је у једном 

од следећих случајева: 

а) Ако се одлуком надлежних органа FAI (CIAM) дисциплина са истим или довољно сличним правилима 

укључи у међународни правилник. 

б) Ако у претходне 4 године није одржано ниједно званично такмичење у тој дисциплини. 

 

1.2. Такмичарски модел  ракете 

 

Такмичарски модел ракете је уређај који за остваривање вертикалног лета користи ракетни мотор. 

Вертикални лет или скоро вертикални лет подразумева кретање такмичарског модела ракете у простору 

ограниченом купом чије су стрнице нагнуте под углом од 60 степени. Такође модел мора да поседује 

уређај за безбедно спуштање на земљу. Модели морају бити израђени од материјала који нису метални.  
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Слика бр.1 – Изглед купе унутар које се мора одвијати лет 

 

Модел мора да буде израђен тако да је могуће остварити више од једног лета. Мотор не сме бити 

причвршћен за остатак контрукције модела лепком, такође ни у једној фази лета не сме бити одбачен. 
 

1.2.1. Мотор 

 
Мотор такмичарског модела ракете погоњен је на чврсто гориво у ком су сви састојци запаљиве природе. 

Мотор је тако конструисан тако да се радна материја мотора не може лако извадити. Кућиште мотора не 

сме бити израђено од материјала који су метални. Минимални пречник кућишта мотора не сме бити 

мањи од 10 милиметара. Уколико дође до неконтролисаног пораста притиска унутар кућишта мотора 

(експлозија мотора), само кућиште не сме бити оштећено већ сав преостали садржај мора да изађе кроз 

прописане отворе. Мотор мора бити дизајниран тако да не сме доћи до спонтаног паљења. Такође 

продукти сагоревања требају да буду такви да на удаљености од једног метра не смеју запалити суве 

чврсте материје (сува трава, папир и др.) 

Преправке на самом мотору се могу вршити уз консултацију са произвођачем лично и не смеју бити 

такве да угрожавају безбедност било ког учесника такмичења. 

Мотори су подељени на поткласе према укупном импулсу ,чија је ознака видно утиснута на кућиште 

мотра, на следећи начин. 
 

 

Ознака Укупни импулс Јединица 

½ А 0.00 – 1.25 НС 

А 1.26 – 2.50 НС 

B 2.51 – 5.00 НС 

C 5.01 – 10.00 НС 

D 10.01 – 20.00 НС 

E 20.01 – 40.00 НС 

F 40.01 – 80.00 НС 

 

*НС – ЊУТН-СЕКУНД (Јединица за укупни импулс РМ ) 
 

1.2.2. Тежина модела  

 
Укупна тежина модела укључујући и мотор самог модела не сме прећи 1500 грама, у наставку су 

дефинисана правила за одређене дисциплине о ограничењима минималне и максималне тежине. 
 

1.2.3. Више-степени модели  

 
Такмичарски модел ракете не сме имати више од три степена. Степен се дефинише као део 

конснтрукције која садржи један или више мотора који се истовремено пале и дизајниран је тако тако да 
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се одвоји од остатка модела и безбедно настави лет. Укупни импулс мотора који се налази у нижем 

степену мора бити већи или једнак од укупног импулса у преосталим вишим степенима.  
 

У даљем тексту дат је ближи опис међународно признатих дисциплина које се активно лете у Републици 

Србији: 
 

1.3.1. Модели ракета за постизање висине (КЛАСА S1) 

 
1.3.1.1. Дефиниција 

 

Такмичар чији модел ракете постигне највећу висину, измерену или израчунату, биће проглашен 

победником. 
 

1.3.1.2. Регистрација 

 

Сваки такмичар има право на регистрацију два модела, у посебним случајевима региструје се трећи 

модел. Ти случајеви су дефинисани у наставку. 
 

1.3.1.3. Контруктивне карактеристике модела. 

 
Модел ракете за постизање висине може бити једностепен и двостепен. Уколико је модел једностепен његове 

конструктивне карактеристике подразумевају следеће:  

1. Минимална дужина једностепеног модела је 500 мм 

2. Минимални пречник модела је 40 мм на 50% дужине модела, пречник на других 50% дужине модела 

може бити мањи од 40 мм  

 

Уколико је модел двостепени његове конструктивне карактеристике подразумевају следеће: 

1. Минимална укупна дужина двостепеног модела је 500 мм 

2. Минимални пречник првог степена модела је 40 мм на 50% укупне дужине модела, пречник на 

других 50% укупне дужине модела може бити мањи од 40 мм 

3. Минимални пречник другог степена је 18 мм на 75% дужине другог степена, пречник на 

преосталих 25%  може бити мањи од 18 мм.  
 

 

1.3.1.4. Класификација постигнутих резултата 
 

Сваки такмичар има право на три лета. Најбољи од три лета се користи за рангирње такмичара. Уколико 

два такмичара имају исти резултат након трћег лета, биће им дозвољен додатни лет за који могу користи 

нови модел (трећи модел) . 
 

1.3.1.5. Поткласе 

 

Такмичење у постизању висине подељено је на основу максималне дозвољене масе и максималног 

дозвољеног импулса мотора. Подела је приказана у следећој табели: 
 

Поткласа 
Укупни импулс 

(НС) 

Максимална 

тежина (г) 

S1A 0.00 – 2.50 60 

S1B 2.51 – 5.00 90 

S1C 5.01 – 10.00 120 

S1D 10.01 – 20.00 240 

S1E 20.01 – 40.00 300 

S1F 40.01 – 80.00 500 
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*НС – ЊУТН-СЕКУНД (Јединица за укупни импулс РМ ) 

1.3.2. Модели ракета за такмичење у трајању лета са уређајем за спуштање (КЛАСА S3 и 

S6) 

 
1.3.2.1. Дефиниција 

 

Такмичар чији модел ракете постигне најдуже иземерено трајање лета биће проглашен победником. 

Уређаји за спуштање су падобран и трака. Током лета ниједан део модела ракете осим заштите 

падобрана/траке (чеп) не сме да се одвоји од ракете или одбаци. 

 

1.3.2.2. Регистрација 

 

Сваки такмичар има право на регистрацију два модела, у посебним случајевима региструје се трећи 

модел. Ти случајеви су дефинисани у наставку. 

 
1.3.2.3.1. Контруктивне карактеристике модела. 

  

Модел ракете за трајање лета мора бити једностепен. Конструктивне карактеристике подразумевају 

следеће:  

 

1. Минимална дужина модела је 500 мм 

2. Минимални пречник модела је 40 мм на 50% дужине модела, пречник на других 50% дужине 

модела може бити мањи од 40 мм  
 

1.3.2.3.2. Контруктивне карактеристике уређаја за спуштање. 

 

1. Падобран мора имати облик калоте и мора имати најмање три конца који остварују везу између 

модела и падобрана. Падобран може бити замењен након сваког лета. 

2. Трака мора имати облик правоугаоника са односном дужине и ширине најмање 10:1 и мора бити 

направљена од савитљивог материјала. Трака се мора потпуно одвити током лета. Трака може 

бити замењена након сваког лета. 

 
1.3.2.4. Мерење времена  и поткласе 

 

Такмичење у трајању лета подељено је на основу максималне дозвољене масе и максималног дозвољеног 

импулса мотора. Подела је приказана у следећој табели: 
 

Класа Укупни импулс (НС) Максимум (секунде) 

S3A/S6A 0.00 – 2.50 300/180 

S3B/S6B 2.51 – 5.00 420/240 

S3C/S6C 5.01 – 10.00 540/300 

S3D/S6D 10.01 – 20.00 660/360 

 

*НС – ЊУТН-СЕКУНД (Јединица за укупни импулс РМ ) 

 

1.3.2.5. Класификација постигнутих резултата 

 

Сваки такмичар има право на три лета. Збир сва три лета користи се за рангирање такмичара. Уколико 

два такмичара имају исти резултат након трећег лета, биће им дозвољен додатни лет за који могу 

користи нови модел (трећи модел). 
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1.3.3. Модели ракетоплана за такмичење у трајању лета (КЛАСА S4) 

 
1.3.3.1. Дефиниција 

 
Ракетоплан је вид летелце са фиксним или расклопивим крилима и за погон користи ракетни мотор. 

Такмичар чији модел ракетоплана постигне најдуже иземерено трајање лета биће проглашен 

победником. Током лета ниједан део модела ракетоплана не сме да се одвоји од ракетоплана или одбаци.  

 

1.3.3.2. Регистрација 

 

Сваки такмичар има право на регистрацију два модела, у посебним случајевима региструје се трећи 

модел. Ти случајеви су дефинисани у наставку. 

 

1.3.3.3. Контруктивне карактеристике модела. 

 

Модел ракетоплана за трајање лета мора бити једностепен. 

 

1.3.3.4. Мерење времена  и поткласе 

 

Такмичење у трајању лета подељено је на основу максималне дозвољене масе и максималног дозвољеног 

импулса мотора. Подела је приказана у следећој табели: 
 

Поткласа Укупни импулс (НС) Максимална тежина (г) Максимум (секунд) 

S4A 0.00 – 2.50 60 180 

S4B 2.51 – 5.00 90 240 

S4C 5.01 – 10.00 120 300 

S4D 10.01 – 20.00 240 360 

S4E 20.01 – 40.00 300 360 

S4F 40.01 – 80.00 300 360 

 

*НС – ЊУТН-СЕКУНД (Јединица за укупни импулс РМ ) 

 
1.3.3.5. Класификација постигнутих резултата 

 

Сваки такмичар има право на три лета. Збир сва три лета користи се за рангирање такмичара. Уколико 

два такмичара имају исти резултат након трећег лета, биће им дозвољен додатни лет за који могу 

користи нови модел (трећи модел). 
 

 

1.3.4. Модели макета ракета (КЛАСА S7) 
 

1.3.4.1. Дефиниција 

 

Модели макета ракета су скалирани модели постојећих ракета, управљаних пројектила или свемисрских 

возила. Такмичар чији модел освоји највећи збир статичких бодова и бодова који се добијају на основу 

верности лета самог модела, биће проглашен победником. 

 

1.3.4.2. Регистрација 

 

Сваки такмичар има право на регистрацију једног модела макете ракете. 
 

1.3.4.3. Конструктивне карактеристике модела 

 

Такмичар мора доставити релевантне податке о свом прототипу како би судије биле у стању да процене 

верност израде самог модела. Релевантни подаци подразумевају техничке податке о основним 
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димензијама и фотографије. Подаци о димензијама морају бити из тачног извора као што су: часописи, 

књиге, упутства за употребу, техничка документација и друго. Уколико је прототип вишестепени, сам 

модел то не мора бити.   

Максимална лансирна маса модела не сме бити већа од 1500 грама, док је укупни максимални импулс 

мотора не сме бити већи од 160 Њутн-Секунди, односно максимални импулс сваке јединице(мотора) не 

сме прећи 80 Њутн-Секунди. 
 

1.3.4.5. Класификација постигнутих резултата 
 

Сваки такмичар за освајање што већег броја статичких бодова мора доставити следеће техничке податке: 

1. Аутентичне скице прототипа са барем десет димензија и бар три пречника попречних пресека. 

2. Макар једну фотографију у боји целог прототипа са јасно видљивим детаљима као што су боја, 

ознаке и друго. 

3. Најмање три фотографије детаља и склапања самог прототипа. 

4. Подаци на техничким цртежима о тежишту, центру потиска и и укупне масе модела.  

 

Статички бодови се деле у следеће три групе. 

 

1. Да би се модел макете ракете сматрао верном копијом стварног прототипа, потребно је да све 

димензије модела чија је вредност већа од 10 милиметара не одступају више од 10% од 

вредности скалираних димензија прототипа. Максимални број бодова који такмичар може 

постићи за верност модела макете ракете је 200. 

 

2. Оцењивањем уредности, начина израде и финалне обраде максимални број бодова који такмичар 

може постићи је 250. 

3. Оцењивањем нивоа комплексности модела макете ракете највећи број који такмичар може 

постићи је 150 бодова. С тим што оцењивањем симетричности макете, броја спољашњих 

компонети, шеме бојења и нивоа тежине прирема модела за лет може се постићи највише 110 

бодова, док остатак од 40 бодова се постиже уколико је прототип јединствен на такмичењу. 

Односно 40 бодова ће поделити два такмичара који имају прототип и чије су прототипови једина 

два тог типа на такмичењу. Уколико је миинимлан број једног типа прототипа на такмичењу 3, 

ниједан такмичар неће добити бонус од 40 бодова.  

 

Сваки такмичар има право на два лета током којих мора извести бар један стабилан лет ако време и 

временске прилике то дозволе. 

Такмичар мора нагласити које све фазе и операције модел обавља током лета. Максимални број бодова 

који такмичар може постићи за лет модела је 300. 

 
1.3.5. Модели макета ракета за постизање висине (КЛАСА S5) 
 

1.3.5.1. Дефиниција 

 

Модели макета ракета су скалирани модели постојећих ракета, управљаних пројектила или свемисрских 

возила. Такмичар чији модел освоји највећи збир статичких бодова и бодова који се добијају на основу 

висине које је достигао сам модел, биће проглашен победником. 

 

1.3.5.2. Регистрација 

 

Сваки такмичар има право на регистрацију једног модела макете ракете. 

 
1.3.5.3. Конструктивне карактеристике модела 

 

Такмичар мора доставити релевантне податке о свом прототипу како би судије биле у стању да процене 

верност израде самог модела. Релевантни подаци подразумевају техничке податке о основним 

димензијама и фотографије. Подаци о димензијама морају бити из тачног извора као што су: часописи, 

књиге, упутства за употребу, техничка документација и друго. Уколико је прототип вишестепени, сам 

модел то не мора бити.   
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1.3.5.4. Поткласе 

 

Такмичење у постизању висине подељено је на основу максималне дозвољене масе и максималног 

дозвољеног импулса мотора. Подела је приказана у следећој табели: 
 

Поткласа 
Укупни импулс 

(НС) 

Максимална 

тежина (г) 

S5A 0.00 – 2.50 90 

S5B 2.51 – 5.00 120 

S5C 5.01 – 10.00 150 

S5D 10.01 – 20.00 180 

S5E 20.01 – 40.00 240 

S5F 40.01 – 80.00 500 

  

*НС – ЊУТН-СЕКУНД (Јединица за укупни импулс РМ ) 

 

1.3.5.5. Класификација постигнутих резултата 
 

Сваки такмичар за освајање што већег броја статичких бодова мора доставити следеће техничке податке: 

1. Аутентичне скице прототипа са барем десет димензија и бар три пречника попречних пресека. 

2. Макар једну фотографију у боји целог прототипа са јасно видљивим детаљима као што су боја, 

ознаке и друго. 

3. Најмање три фотографије детаља и склапања самог прототипа. 

4. Подаци на техничким цртежима о тежишту, центру потиска и и укупне масе модела.  
 

Статчики бодови се деле у следеће три групе. 

 

1. Да би се модел макете ракете сматрао верном копијом стварног прототипа, потребно је да све 

димензије модела чија је вредност већа од 10 милиметара не одступају више од 10% од 

вредности скалираних димензија прототипа. Максимални број бодова који такмичар може 

постићи за верност модела макете ракете је 200. 

 

2. Оцењивањем уредности, начина израде и финалне обраде максимални број бодова који такмичар 

може постићи је 250. 

3. Оцењивањем нивоа комплексности модела макете ракете највећи број који такмичар може 

постићи је 150 бодова. С тим што оцењивањем симетричности макете, броја спољашњих 

компонети, шеме бојења и нивоа тежине прирема модела за лет може се постићи највише 110 

бодова, док остатак од 40 бодова се постиже уколико је прототип јединствен на такмичењу. 

Односно 40 бодова ће поделити два такмичара који имају прототип и чије су прототипови једина 

два тог типа на такмичењу. Уколико је миинимлан број једног типа прототипа на такмичењу 3, 

ниједан такмичар неће добити бонус од 40 бодова.  
 

Сваки такмичар има право на три лета током којих мора извести бар један стабилан лет ако време и 

временске прилике то дозволе. 

 
1.3.6. Радио командовани ракетоплан (КЛАСА S8E/P) 

 
1.3.6.1. Дефиниција 

 

Такмичар који постигне што прецизније трајање лета у комбинацији са слетањем на тачно одређену 

површину биће проглашен победником. 

 
1.3.6.2. Регистрација 



10 

 

Такмичарски правилник за ракетно моделарство, верзија 2018 

 

Сваки такмичар има право на регистрацију два модела, у посебним случајевима региструје се трећи 

модел. Ти случајеви су дефинисани у наставку. 

 
1.3.6.3. Конструктивне карактеристике модела 

 
Модел радио командованог ракетоплана мора бити јендостепени модел са крутим крилима којим се 

управља преко ради станице. Минимални размах крила радио командованог ракетоплана на самом 

полетаљу мора бити 115 центиметара. Ради безбедности радијус предњег дела трупа не сме бити мањи 

од 5 милиметара.  

Укупни максимални импулс мотора мора бити у опсегу од 21.01 од 40.00 Њутн-Секунди. 
 

1.3.6.4. Класификација постигнутих резултата 

 

Моделу ће бити мерено време од тренутка напуштања рампе за лансирање до тренутка додира са 

земљом приликом слетања. Један бод се остварује за сваку пуну секунду проведену у ваздуху до 

максималних 360 секунди. По један бод ће бити одузет за сваку пуну која пређе 360 секунди. Када 

предљи део трупа ракетоплана дотакне тло, биће измерена раздаљина до центра круга обележеног на 

земљи. Један бод ће бити одузет од максималних 100 бодова за сваких 10 центиметара од центра.  

Додатни бодови се неће доделити уколико време лета буде дуже од 390 секунди или уколико модел 

слети вљн обелженог круга за слетање. Укупан резултат такмичара представља збир бодова освојених на 

време трајања лета и додатних бодова за слетање. Такмичари су подељени у групе. Победник групе у 

одређеном турнусу осваја 100 бодова док се осталим такмичарима остварени број бодова рачуна према 

следећој формули: 

 

 
 

Пет такмичара са највећим бројем бодова квалификују се у последњи финални турнус. Коначна 

класификација биће извршена на основу збира резултата летова сваког такмичара.  
 

1.3.6.5. Организација стартних места  

 

Такмичари ће бити подељени у грепе. Свака група има право на 3 минута припрема пре него што главни 

судија изда наредбу за одбројавање радног времена. Свака група има право на 12 минута радног времена 

у оквиру ког се  морају обавити званични летови. Уколико  такмичар не успе да лансира модел, 

дозвољено му је да понови покушај тек након покушаја свих осталих такмичара који су били 

регистровани за старт у време њрговог покушаја. 

 

 Изглед прописаног места за слетање приказано је на следећој слици. 
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Слика бр.2 – Изглед простора за слетањe 

У нормалној ситуацији кругови се преклапају, с тим што центри никад нису на мањој раздаљини од 10 

метара. Такмичар и један помоћник смеју стајати на простору означеном за то као и унутар самих 

кругова. 

 
1.3.7. Модели ракета за такмичење у трајању лета са жирокоптером (КЛАСА S9) 

 
1.3.7.1. Дефиниција 

 

Такмичар чији модел ракете постигне најдуже иземерено трајање лета биће проглашен победником. 

Уређаји за спуштање је жирокоптер. Током лета ниједан део модела ракете осим заштите жирокоптера 

(чеп) не сме да се одвоји од ракете или одбаци. 

 

1.3.7.2. Регистрација 

 

Сваки такмичар има право на регистрацију два модела, у посебним случајевима региструје се трећи 

модел. Ти случајеви су дефинисани у наставку. 

 

1.3.7.3.1. Контруктивне карактеристике модела. 

 

Модел ракете за трајање лета мора бити једностепен. Конструктивне карактеристике подразумевају 

следеће:  

 

1. Минимална дужина модела је 500 мм 

2. Минимални пречник модела је 40 мм на 50% дужине модела, пречник на других 50% дужине 

модела може бити мањи од 40 мм  

 

1.3.7.3.2. Контруктивне карактеристике уређаја за спуштање. 

 

1. Уређај за спуштање, жирокоптер, приликом спуштања мора остварити ауторотацију дуж своје 

осе. 

2. Жирокоптер мора бити израђен од крутих материјала. 

3. Прототипи жирокопа чији дизајн подсећа на падобран или је дизајниран на сличан начин, биће 

искључен из даљег такмичења. 

 
1.3.7.4. Мерење времена  и поткласе 

 

Такмичење у трајању лета подељено је на основу максималне дозвољене масе и максималног дозвољеног 

импулса мотора. Подела је приказана у следећој табели: 
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Поткласа Укупни импулс (НС) Максимална тежина (г) Максимум (секунд) 

S9A 0.00 – 2.50 60 180 

S9B 2.51 – 5.00 90 240 

S9C 5.01 – 10.00 150 300 

S9D 10.01 – 20.00 200 360 

 

*НС – ЊУТН-СЕКУНД (Јединица за укупни импулс РМ ) 

 

1.3.7.5. Класификација постигнутих резултата 

 

Сваки такмичар има право на три лета. Збир сва три лета користи се за рангирање такмичара. Уколико 

два такмичара имају исти резултат након трећег лета, биће им дозвољен додатни лет за који могу 

користи нови модел (трећи модел). 
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ПОГЛАВЉЕ 2 - ТАКМИЧЕЊА 

 

2.1 Систем и категорије такмичења 
 

Званична такмичења чине сва спортска надметања у ракетном моделарству уписана у такмичарски 

календар FAI и ВСС. Процедура конкурса за организацију такмичења, усвајање  календара, као и 

надлежности огранизатора су дефинисане у ОСП ВСС. 

Међународна такмичења су такмичења 1. и 2. категорије уписана у међународни календар која се  

организују према одредбама међународног правилника и то светска, континентална и регионална 

првенства, те светски купови и отворена међународна такмичења. 

Домаћа такмичења су државна првенства и такмичења 3. категорије која подлежу и посебним 

одредбама такмичарског правилника које ближе одређују њихову организацију.  
 

2.1.1. Отворена такмичења 
 
У општем случају сва домаћа такмичења у ракетном моделарству се сматрају отвореним за све 

чланове ВСС за важећим такмичараским доволама, односно без ограничења учешћа по 

дефиницији из члана 10. ОСП.  

 

 а) Број, пол, годиште и клупска припадност такмичара није ограничена 

б) Главни пласман у свакој дисциплини је један и општи тј. обухвата све такмичаре без 

обзира на пол и узраст. 

в) У свакој дисцилини организатор обавезно награђује спортским трофејима три 

такмичара са најбољим резултатом у општем пласману. Остале пласмане и награде 

организатор наводи у програму такмичења. 
 

 

2.2 Такмичари и екипе 
 

Општа дефиниција Такмичара и Екипе дата је у члану 31. ОСП ВСС. Екипу чине најмање два такмичара 

или посаде. 
  

2.2.1 Јуниори 

 
У ракетном моделарству ЈУНИОР је такмичар који у текућој такмичарској години пуни 18 година 

или мање, а сви остали такмичари се сматрају СЕНИОРИМА.  

 

а) Јуниори имају апсолутно право наступа у сениорској конкуренцији, и појединачно и у 

саставу сениорских посада и екипа. 

б) Ако се на такмичењу јуниорско и сениорско надметање у једној дисциплини дешавају 

истовремено под истим условима (турнусима), постигнути резултат јуниору важи и у 

сениорској конкуренцији. 

 

На ранг листи у општем пласману јуниори се обележавају  знаком „Ј“ иза имена такмичара. 

 

2.2.2 Млађи јуниори 

 
Млађи јуниори су сви јуниори који у текућој такмичарској години пуне 12 година или мање. 

Програмом такмичења организатор може предвидети и пласман и у овој старосној категорији.  

Програмом јуниорских такмичења могу бити предвиђене и четворочлане екипе код којих је 

четврти члан обавезно млађи јуниор. 

На ранг листи у општем и јуниорском пласману, млађи јуниори се обележавају знаком „МЈ“ иза 

имена такмичара. 

 

2.2.3 Женска конкуренција 

 
Међународни правилник не предвиђа поделу на мушки и женски пласман, и све такмичарке су 
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апсолутно равноправне у општој конкуренцији. Програмом такмичења организатор може у 

промотивне сврхе предвидети издвојени пласман у женској конкуренцији, али не сме да 

искључи такмичарке из општег пласмана.  
 

2.3 Општа правила организације такмичења 
 
У општем случају на домаћим такмичењима примењују се општа правила организације за 

међународна такмичења дефинисана у поглављу C свеске „General Rules“ међународног правилника. 

 

2.3.1 Обележавање модела 

 
Означавање модела се врши на делу модела где је то јасно видљиво, националном ознаком и 

бројем спортске дозволе. Забрањене су вишеструке, односно ознаке другог такмичара. Свака 

нерегуларност обележавања, повлачи дисквалификацију такмичара.  
 

2.3.2 Терен и стартна линија 

 
На такмичењима на отвореном простору у општем случају организатор мора предвидети зону 

простирања и слетања модела према временским условима. Осим такмичара и помоћника у 

очекиваној зони простирања и слетања модела не смеју се налазити особе, возила и други 

покретни објекти који могу да ометају лет модела и његово  праћење од стране судија и мерилаца 

времена. Такмичари имају право да уложе приговор и да захтевају од организатора померање 

стартне линије уколико наведени услови нису испуњени. 

 

2.3.3 Термин за тренинг 
 

Ако организатор није у могућности да по одредбама међународног правилника обезбеди дан за 

тренинг, обавезан је да пре почетка такмичења обезбеди време за тренинг од најмање 1 сат. 
 

           2.3.4 Извођење такмичења и сатница 
 

У општем случају сатница такмичења односно извођење званичних летова у задатим временским 

оквирима (турнусима) спроводи се на начин прописан међународним  правилником за ту 

дисциплину.   

Општи модел сатнице је посебан турнус за сваки лет, а алтернативна решења организатор мора 

навести у распису: 

а) Слободна пријава (флексибилни турнуси), где у једном временском оквиру 

такмичари изводе део или све правилима предвиђене летове по слободном избору. 

Такмичење може бити подељено и на турнусе у којима се изводи одређен део од укупног 

броја летова. Време трајања такмичења или турнуса не рачунајући паузе, је најмање 30 

минута по предвиђеном лету. 
 

 

2.3.5 Контрола модела 

 
Контрола модела спроводи се према одредбама међународног правилника. Када се такмичење 

спроводи командованим стартом, контрола модела се врши пре изласка групе такмичара на 

старт. 

Дисквалификација услед техничке нерегуларности модела је могућа ако и само ако је 

организатор  потребне инструменте ставио на располагање такмичарима за самоконтролу.  
 

2.3.6. Жири такмичења, примедбе, жалбе и спорови 

 
На домаћим такмичењима жири је трочлан и поступа по процедурама из међународног 

правилника и ОСП ВСС. У случају да решење жалбе или спора није могуће због одсуства жирија 

или других нерегуларности, решавање спора преузима Општа Спортска комисија  ВСС . 
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2.3.7. Прекид такмичења 

 
Такмичење може бити прекинуто услед оправданих разлога (смањена видљивост, прејак ветар и 

сл.) и уколико се прекинуто такмичење не настави коначни резултати се проглашавају на основу 

регулуарно завршених турнуса.  

За домаћа такмичења која су реализована по моделу слободне пријаве у једном временском 

интервалу за све предвиђене летове (у једном турнусу), за коначни пласман рачуна се онај број 

летова који је остварило бар две трећине такмичара заокружено навише, при чему се рачунају 

само они такмичари који имају бар један званичан лет. 
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2.4 Државна првенства 

  

Државна првенства су национална такмичења у појединачној и у екипној конкуренцији. Програм 

државних првенстава односно дисциплина за сваку такмичарску годину се утврђује према 

процедурама наведеним у члановима 7, 8, 9, 11 и 12 општег спортског правилника ВСС. 
  

2.4.1 Дисциплине, такмичари и екипе на државном првенству 
 
Према одредбама у члану 7. ОСП, државна пренства могу се организовати искључиво у 

такмичарским дисциплинама које су дефинисане у међународном спортском правилнику. 

РМК може прописати квафикациону норму или друга ограничења, али у општем случају државна 

првенства су отворена такмичења односно право учешћа у индивидуалној конкуренцији на 

државном првенству није ограничено.  

У екипној конкуренцији сваки клуб учесник може пријавити једну и само једну екипу и њен 

састав се потврђује организатору пре почетка такмичења.  

Државна првенства могу бити сениорска, јуниорска  и обједињена.  
 

2.4.2 Пласмани на државном првенству 

 
Када се јуниорско и сениорско државно првенство у истој дисциплини одржавају истовремено, 

на истом терену, под истим условима (истим турнусима) јуниорима се у појединачној 

конкуренцији исти резултат признаје на оба првенства. У том случају формирају се два одвојена 

екипна пласмана где у саставу екипе на сенорском првенству могу да буду и јуниори. Уколико се 

јуниорска и сениосрска државно првенства одржавају одвојено, јуниор има право учешћа на 

сениорском државном првенству, с тим што јуниорски пласман неће бити издвојен. 

 

2.4.3 Жири, делегат, судије, мериоци и друга службена лица на државном првенству 

 
На државним првенствима један стални члан трочланог жирија за све дисциплине је директор 

или главни судија такмичења, док се остали чланови бирају из редова гостујућих екипа.  

Делегат такмичења учествује у раду жирија без права одлучивања. Дужности и овлашћења 

делегата такмичења су дефинисане у члану 21. ОСП ВСС. Образац за извештај делегата на 

домаћим такмичењима дат је у анексу правилника.  

Такмичари не могу бити судије, лица задужена за контролу модела или мериоци времена у 

дисциплинама у којима наступају. 

У дисциплинама слободног лета када организатору државног првенства недостаје потребан број 

мерилаца за коретно извођење додатних летова (fly-off) ту улогу изузетно од претходног става 

могу преузети и такмичари  који су завршили наступ. 
 

2.4.4 Извођење и сатница Државног првенства 
 

Државна првенства изводе се по правилима из међународног правилника за такмичења 1. 

категорије, односно по стандрадном моделу сатнице један лет, један турнус. 
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2.5. Лига такмичења 
 

Лига такмичење је збирно такмичење које обухвата најмање три такмичења из календара у једној 

такмичарској години. Коначни пласман у лиги одређен је резултатима постигнутим на појединачним 

такмичењима односно колима лиге.  

 

2.5.1 Такмичари 

 

- Такмичари морају бити чланови клубова, који су чланови ВСС-а, са важећом такмичарском 

дозволом ВСС за ракетно и ваздухопловно моделарство за годину у којој се такмиче. 

- Такмичари ће на првом пријављивању у календарској години добити свој стартни број, који ће 

бити његов број спортске дозволе који ће важити на свим колима купа и на Државном Првенству. 

- Такмичари се такмиче са врхунским моделима (стаклено платно-епоксидна смола) или са 

папирним моделима (лакирани, премазани епоксидном смолом или чист папир).  

- Ракетни мотори коришћени на овим такмичењима морају бити произведени од стране 

овлашћеног лица за производњу те врсте мотора. 

 

2.5.2 Систем такмичења 

 

- Куп такмичење се састоји од више такмичења. 

- Сваки клуб који се бави ракетним моделарством, а члан је ВСС-а, има право да организује 

такмичење, типа отвореног клубског такмичења. 

- Такмичења се одржавају у току календарске сезоне. Односно данима викенда (субота и недеља). 

- У једном термину може бити организован Јуниорски и  Сениорски куп и одржавају се само на 

једном месту-граду. 

- Пласман у купу се дели на јуниорски и сениорски, с тим што јуниорски такмичар има право да се 

истовремено такмичи у сениорској конкуренцији. 

- Такмичари се такмиче у две категорије S3-1/2а, S6-1/2а 

- За укупног победника у појединачној конкуренцији у одређеној категорији купа, сабирају се три 

најбоља резултата, ако се куп састоји из три или више кола.  

- За укупног победника у екипној конкуренцији у одређеној категорији купа, сабирају се три 

најбоља резултата, ако се куп састоји из три или више кола. 

- За свеукупног победника у појединачној конкуренцији купа, сабирају се по три најбоља резултата 

из обе категорије, ако се куп састоји из три или више кола.  

- За свеукупног победника у екипној конкуренцији купа, сабирају се по три најбоља резултата из 

обе категорије, ако се куп састоји из три или више кола.  

- За екипну конкуренцију дозвољено је више екипа по клубу и свака екипа мора бити означена 

римским бројевима и на крају се сабирају тим редоследом и није везано за имена појединаца који 

се могу мењати од кола до кола. 

- На завршном колу у свим дисциплинама се проглашавају најбољи појединци и најбоље екипе по 

категорији купа Србије. 

- И исто тако се проглашава свеукупни победник Кола Лиге како Појединац тако и екипа, најбољи 

појединци и екипе ће бити награђени: 1,2,3, место сви такмичари са медаљама и пехаром, које 

обезбеђује ВСС и Комисија за ракетно моделарство. 

- Да би учествовао на Државном првенству , такмичар мора да учествује бар на једном колу купа, са 

оствареним резултатом (тај резултат несме бити -). 

 

2.5.3. Организација такмичења  
 

- Клубови који организују такмичења дужни су да попуњавају јединствену електронску листу Купа 

са резултатима и јединствене стартне листе са стартним бројевима такмичара. 

- Распис за такмичење мора бити објављен пре почетка такмичарске сезоне на мејлинг листи 
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ракетних моделара, а клубови који немају е-маил, морају дати факс да би били обавештени о 

такмичењу. Клубови морају да се пријаве најкасније 5 дана пре такмичења, да би организатор 

могао да организује све што је потребно за такмичење. Уколико нема пријављених других 

клубова, такмичење је клубског карактера са истом важношћу резултата постигнутих на 

такмичењу. 

- Да би се стекли услови за одржавање такмичења, по ОС Правилнику, Делегат мора да сачини 

извештај. Такмичење и резултати такмичња биће верификовани оног трнутка када Делегат 

сачини и поднесе извештај. Извештај делегата и резултати такмичења се шаљу председнику 

комисије, координатору  купа и на меилинг листу ракетних моделара.  

- По одлуци комисије не плаћају се путни трошкови и дневнице Делегата и Главног судије. 

- Сваки клуб учесник на такмичењу је дужан да доведе по: једног мерача времена, организатор 

сноси дневнице мерача времена. 

- Комисија за сваку календарску годину одређује висину котизације за такмичаре и дневнице 

мерача времена. 

- Организатор је дужан да уколико недостају мерачи обезбеди довољан број. 

- На стартном месту може бити до 8 такмичара а турнуси до 90 минута или слободна пријава што 

одређују, такмичарски жири са организатором такмичења. 

- О свим насталим проблемима на самом такмичењу одлучује такмичарска комисија састављена од 

вођа екипа,директора такмичења,главног судије и делегата. 

Такмичарску комисију сазива или организатор сам, или главни судија сам, или делегат сам,или на 

иницијативу најмање два клуба. 
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ПОГЛАВЉЕ 3 - ДРЖАВНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  
 

3.1 Дисциплине и службена лица репрезентације 
 

Репрезентације Србије у ракетном моделарству, се формирају у дисциплинама или групама дисциплина 

које су предвиђене програмом и календаром светских, европских и балканских првенстава за текућу 

такмичарску годину. Улоге и дужности директора, селектора и тренера репрезентације Србије, као и 

статус и обавезе репрезентативаца су прописане "Правилником о репрезентацијама ВСС". 

 

3.2 Ранг листа кандидата за репрезентацију 
 

У општем случају ранг листа кандидата за репрезентацију формира се на основу спортских резултата 

постигнутих на такмичењима из спортског календара ВСС и ФАИ у претходној години и то   сабирањем 

три најбоља резултата.  
 
Уколико формирање репрезентације није могуће на наведени начин ВМК може на предлог селектора 

расписати изборно такмичење ради формирања ранг листе кандидата као посебно такмичење, или у 

оквиру постојећег такмичења у календару ВСС. 
 

3.3 Шири састав и коначан избор репрезентације  
 

Према одредбама међународног правилника репрезентације су трочлане. Селектор на основу пласмана 

кандидата на ранг листи формира шири списак чланова репрезентације од највише 6 (шест) кандидата 

односно посада.  

У дисциплинама где се светска и европска првенства одржавају као јединствена са четворочланим 

екипама по моделу “3 + 1 јуниор” , списак  се проширује на 8 кандидата од којих су бар 2 јуниори. 

Избор коначног састава Репрезентације Србије из ширег списка кандидата одређује Селектор, који у ту 

сврху може користити допунске критеријуме као што су квалификациона норма,  минимум техничке, 

такмичарске и здравствене спремности кандидата. 
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АНЕКС 1 - Извештај делегата ВСС о реализацији такмичења 
 

Извештај делегата ВСС 

 
Назив такмичења и 

такмичарске класе 

 

 
 
 
 

Датум и место 

одржавања такмичења 

 

   

 

Непосредни организатор 
 

 

Број учесника (појединци – 
сениори,  јуниори и жене, број 

клубова учесника и број екипа) 

 

Руководилац такмичења 

(директор) 

 

 

Жири такмичења  

Начин информисања 

 

о 

 

Програм такмичења 
 

 

Време трајања турнуса 
 

 

Максимално трајање лета 
 

 

Прекиди и одлагања 
 

 

Временски услови 
 

 

Промене стартне позиције у 

току такмичења 
 

Број стартних месте по класама 
 

 

Број такмичара по стартном 

месту 

 

 

Локална правила или 

одступања од Међународног 

правилника  

 

Примедбе од стране вођа екипа  

Церемонија отварања и 

затварања такмичења (застава, 

химна...) 

 

Додела признања и  званичних 

резултата –потврда да је 

организатор израдио резултате 

са именима и презименима 

такмичара, бројевима 

спортских дозвола, те 

националним ознакама  (на 

такмичењима са страним 

учесницима) и бројем јуниора  

 

Инциденти и несреће 
 

 

Званичне жалбе 
 

 

Коментар делегата 
 

 

Потпис делегата 
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АНЕКС 2 - Упутствa за организацију такмичења 
 

Овај анекс садржи смернице и препоруке организаторима такмичења. Препоруке у даљем тексту  истичу 

критичне тачке у организацији у смислу поштовања спортског правилника и мера безбедности. 
 

ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА СВА ТАКМИЧЕЊА: 
 

У пракси, на домаћим међуклупским и ревијалним такмичењима због ограничених могућности терена и 

организационог тима могу се десити мања одступања од правила и препорука из међународног и 

домаћег правилника нпр. недостатак опреме за контролу модела или недовољан број мерилаца времена 

и сл.   

У таквим случајевима највиши приоритет организатора је да испуни све захтеве које се односе на 

безбедност свих учесника, затим на другом месту да испуни сва захтеве који се односе на једнакост 

услова за све такмичаре, фер суђење и општи фер-плеј, па тек на крају да обезбеди све остало што је 

предвидео расписом попут адекватних награда, помоћне опреме и осталих погодности за такмичаре 

(ручак, смештај итд.). 
 
Ради фер плеја избегавати да такмичари врше улогу судије, лица за конторлу модела или улогу 

мериоца времена,  што посебно на Државном првенству није дозвољено. 

 

Ако се такмичење реализује по моделу слободне пријаве у случају недостатка времена за стартовање 

предност дати такмичарима који имају мање реализованих летова. 

 

На домаћим такмичењима све госте којима је дозвољено да се такмиче, посебно стране, третирати 

једнако са осталим такмичарима у смислу свих одредби такмичарског правилника.  
 

АНЕКС 2a - Упутство за организацију такмичења  у дисципплинама  за лет на 

отвореном простору  
 

Правац пружања стартне линије поставити управно на очекивани правац ветра и тако да обезбеди што 

бољу оптичку видљивост и брисани простор у зони простирања и слетања модела. Такмичарски камп, 

односно простор за паркирање возила и техничку припрему модела поставити што даље од стартне 

линије и на супрoтну страну од зоне простирања модела  

 

Свим учесницима јасно нагласити зону безбедности око стартне линије у којој се не смеју наћи 

возила, покретни објекти и особе које нису такмичари, помоћници или службена лица из 

организације. 

 

Према прописима ДЦВ-а за летење беспилотних ваздухоплова минимална зона безбедности је 30 метара 

од стартне линије.  

 

Ако расписом није другачије одређено под термином за тренинг сматра се време од свитања или од 

тренутка слободног приступа терену (нпр. отварања рампи или капија) па до почетка првог турнуса.  

 


