
ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
АЕРОКЛУБ SOMBOR 

 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО  F1N,  2020 године 
 

Дисциплине: 
F1N према важећем правилницима ВСС и FAI. 

Ревијално такмичење у подкласи F1N 150 према „Такмичарском правилнику за ваздухопловнои моделарство“ 
ВСС. 

 

Датум и место одржавања: 
 
Недеља, 15. Новембар 2020. године, Градска хала MOSTONGA Sombor, Apatinski put bb. 
 
*Из правца Новог Сада–Врбаса на самом улазу у Сомбор, после пруге на првој раскрсници где може лево, правац 
Апатин-Бездан транзит. Обратити пажњу после 500м главни пут скреће десно и наставити главним путем једно 3-
4км, не скретати са њега до самог краја пута. На семафору скренути десно према центру и на 500м са леве стране 
наилази градски базен и градска хала са великим паркингом. 
 
Сатница: 

08:00 - 09:00 Долазак и регистрација такмичара, време за тренинг 
09:00 - 09:15 Отварање такмичења 
09:15 - 13:00 Државно првенство F1N, 3 турнуса са по 3 лета 
13:00 - 13:30 Проглашење победника и тренинг ѕа Ф1Н150 
13:30 - 15:00 Ревијано такмичење у дисциплини F1N-150, 3 турнуса по 3 лета 

 
Право учешћа: 

Државно првенство F1N, сви регистровани спортисти са важећом дозволом ВСС. 
Ревијално такмичење је отворено за све заинтересоване. 

 

Индивидуални пласман и награде: 

Спортски трофеји ВСС, пехар, медаље, дипломе за најбоље у укупном, јуниорском(2002) i mladjem juniorskom 
(2008) пласману а према одредбама „Општег Спортог Правнилника“ и „Такмичарског правилника за 
ваздухопловно моделарство“ ВСС. 
Награде за ревијално такмичење по свим наведеним категоријама обезбеђује организатор. 

 
Екипно такмичење: 

Према одредбама „Општег Спортог Правнилника“ и „Такмичарског правилника за ваздухопловно моделарство“ 
ВСС. У случају да вођа тима не пријави саставe екипa, организатор ће то учинити од присутних такмичара 
одговарајућег узраста а према редоследу из пријаве учешћа. Ако услови за регуларно екипно такмичење у обе 
конкуренције нису испуњени, вођама тимова ће бити дозвољено да пре почетка првог турнуса одреде једну 
јединствену екипу.. 

 
Посебне напомене о правилима такмичења: 

Одребе међународног и домаћег правилника о судару модела са другим особама и понављања покушаја односно 
лета односе се искључиво на сударе унутар декларисаног терена. 
Svi takmicari koji ulaze u Gradsku halu moraju uci sa maskama na licu I da se pridrzavaju pravila koja su postavljena za 
Kovid. Posle u Sali nisu potrebne maske za vreme takmicenja. 

 
Пријаве: 

Најкасније до 09. Новембра, на е-mail somboraeroklub@gmail.com или на телефон 063 516-611            
Стеван Јановић. Обавезно навести Име и презиме такмичара, клуб, број спортске дозволе и 
годиште за јуниоре. 

 
Котизације: 

Искључиво за Државно првенство, сениори 1500 РСД, јуниори и даме 500 РСД уплатом на рачун АК Сомбор,  
325-9500600021460-78 ОТП Банка или уплатом на терену. 

 

Жалбе: 

Предају се у писаној форми жирију, најкасније сат времена по окончању последњег лета у последњем турнусу 
Државног првенства F1N, а уз плаћање кауције од 3000 РСД која се враћа такмичару у случају позитивног исхода. 

 

Остало: 

Оранизатор обезбеђује исхрану,  Организатор не сноси никакву одговорност за штету причињену од стане или ка 
трећим лицима. 
Током такмичења није дозвољена употреба других летелица осим такмичарских модела, а посебно је строго 
забрањена употреба дронова за снимање без одговарајућих писмених одобрења и дозвола надлежних органа 
Републике Србије. 

 
Спортски поздрав! 
АК Сомбор 
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