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Уводна реч

К

ада смо почетком 2020. године сабирали и
анализирали активности и остварене резултате у 2019. години, нисмо „рачунали“ са оним
што нам доноси 2020. година. Почетком године прецизно смо испланирали шта ће бити наше обавезе,
а све наше пројекте и планове потврдила је и одобрила Скупштина Ваздухопловног савеза на седници
која је одржана 27. фебруара 2020. године. И на тој
седници представници аероклубова, који су чланови ВСС, у потпуности су подржали наш програм, а
посебно спортски календар за 2020. годину, који је
обухватао близу 60 такмичења у Србији, као и великих међународних такмичења у свим дисциплинама
ваздухопловног спорта. Све је било прецизирано,
од датума њиховог одржавања, резервних термина,
непосредних организатора, обавеза Савеза, до финансијских конструкција.
А онда је обелодањена опасност од појаве епидемије, па затим и пандемије, коју изазива корона вирус Ковид 19. На самом почетку епидемије, спорт,
у најширем смислу, није претпоставио у којој мери
ће та болест пореметити сва спортска дешавања.
Тај осећај, или боље рећи – нада, није напуштала ни
нас који се бавимо ваздухопловним спортом. Када
су највиши државни органи, већ у марту, објавили
ванредно стање, покушавали смо да се прилагодимо
уведеним мерама и да тражимо начине и решења
како не би дошло до потпуног застоја у спортским
активностима. Изгледало је да је спорт, поготову
када су пооштрене мере, чији је циљ био да се обузда епидемија, изгубио битку са вирусом Ковид 19.
Дакле, морали смо да се прилагодимо новонасталој
ситуацији, на чему су инсистирали и Министарство
омладине и спорта и Спортски савез Србије, са којима смо, већ од половине фебруара, били у сталном
контакту, уз обавезу да применимо мере које су дефинисане. Поред тога, Савез је утврдио, у договору
са аероклубовима, и детаље са циљем да се, где је то
било могуће, спречи ширење епидемије. Значи, морало је да дође до померања термина одржавања
такмичења, да се примене мере које се односе на
број присутних такмичара и других лица, да се примене све мере заштите од ширења епидемије и др.

Како смо били у контакту са руководством Светске
ваздухопловне организације, морали смо и да рачунамо са чињеницом да такмичари других држава
неће учествовати на међународним такмичењима
које је планирао ВСС, због тога што је пандемија захватила целу планету и што су мере свих држава биле
подударне и отежавале, или у потпуности спречавале могућност да њихови спортисти напуштају своју
земљу. Све те невоље и такви проблеми, по свему
судећи, пратиће нас и у 2021. години.
Што се наших програма и такмичења тиче, са сигурношћу можемо да истакнемо да епидемија није победила наш спорт, као ни спортски живот у Србији.
Истина, због компликоване ситуације са епидемијом
и неопходности да се поштују мере владе и Кризног
штаба, било је потребно да се термини одржавања
такмичења померају и да се редукује број такмичара
и присутних лица. То је, на логичан начин, урађено,
али је и задавало озбиљне проблеме непосредним
организаторима. Аероклубови и Ваздухопловни савез прилагођавали су се реалним могућностима, али
са великим задовољством истичемо да је, у сложеним
условима, скоро у потпуности реализован програм
спортских такмичења. Највећи број спортских сусрета, такмичења и ревијалних манифестација организо-
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ван је и реализован на одговоран и квалитетан начин. То се односи на државна првенства, кола лига и
купове у скоро свим дисциплинама ваздухопловног
спорта. Поред ВСС, који је био организатор држвних првенстава, огроман део заслуга за остварене
успехе и резултате, припада и клубовима АК „Иван
Сарић“, АК „Ваљево“, ПК „Архистратиг“, АК „Нови
Сад“, АК „Сремска Митровица“, АК „Трстеник“, АК
„Сомбор“, СПК „Беркут“, ПК „Голија“, КСЛиБ „Арес“.
. . Посебно истичемо сјајну организацију „Сирмијум
купа“, Меморијала „Михајло Петровић“ и такмичења
у параглајдингу, ваздухопловном једриличарству,
моторном летењу и падобранству. Исто тако, треба истаћи и беспрекорну организацију „Балканског
скока пријатељства“. Само једно државно првенство
је остварено уз неке озбиљне пропусте и недостатке. Ради се о ДП у ракетном моделарству, које је
организаовао АК „Нова Пазова“, који иначе спада у
ред наших бољих аероклубова.
Почетком 2020. године присуствовали смо свечаном годишњем пријему у Министарству одбране и
Војске Србије. Традиционално смо учествовали у
програму обележавања годишњица везаних за дело
словеначког пилота Едварда Русјана, као и знаменитих српских ваздухопловаца Бранка Вукосављевића
и Михаила Петровића. У сарадњи са амбасадом
Републике Словеније били смо домаћини делегцији словеначких ваздухопловаца. Присуствовали
смо академији у САНУ где је било речи о значају
српског ваздухопловства почетком двадесетог века.
Наш конкурс на тему ваздухопловства и авијације
изазвао је изузетно интересовање ученика и студената широм Србије, па је пристигло више од хиљаду
радова на адресу ВСС.
После проглашења најбољих спортиста ВСС, присуствовали смо саветовању о стању и перспективама
развоја ракетног моделарства које је организовао
АК „Сремска Митровица“ (Н. Боровац, Н. Цвјетићанин и Л. Булатовић). Почетком марта одржан
је састанак са комадантом РВ и ПВО, а разговарало
се о будућој сарадњи и другим важним питањима.
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(Н. Боровац и Л. Булатовић). На позив директора,
присуствовали смо свечаном програму поводом
обележавања јубилеја Завода за спорт и медицину
спорта. Средином марта одржан је састанак са министром Вањом Удовичићем, на коме је договорено
које мере треба предузети у циљу сузбијања епидемије коју изазива корона вирус. Почетком августа
уручена је Златна плакета за лични допринос развоју ваздухопловног спорта министру Александру
Вулину. То је била прилика да се још једном покрене питање решавања статуса Спортског аеродрома
„Лисичији јарак“ и још неких спортских аеродрома.
О том проблему разговарали смо и на састанку
одржаном код државног секретара у Министарству
одбране Бојана Јоцића. (Н. Боровац, Ж. Овука и Л.
Булатовић). У септембру смо учествовали у програму отварања 66. ДП у падобранству, као и „Балканског скока пријатељства“, на аеродрому „Лисичији
јарак“. У том програму учествовао је и Дарко Удовичић, помоћник министра спорта и омладине, уз
присуство представника Војске. Средином октобра
састали смо се са министром Вањом Удовичићем
и његовим сарадницима у вези са финансирањем
програма Ваздухопловног савеза Србије. Тада је
потврђен начин финасирања утврђен уговором
који смо потписали почетком јуна 2020. године.
Управни одбор ВСС, одговарајуће комисије и именовани координатори улагали су огромну упорност
да се, без обзира на отежавајуће околности изазване епидемијом, реализују програми организовања
и реализовања државних првенстава. У том циљу,
посебна пажња посвећена је државним првенствима у ваздухопловном једриличарству (М. Исаковић
и Г. Савић), које је одржано уз ангажовање АК „Нови
Сад“ на аеродрому у Ченеју, затим првенству у моторном рели летењу (Т. Шалетић, Г. Савић, Г. Бошковић, Ж. Овука и Б. Узур), које је одржано уз пуно
ангажовање АК „Ваљево“ на аеродрому у Дивцима,
као и ДП у моторном летењу у дисциплини прецизно летење, које је уз помоћ АК „Иван Сарић“ одржано на аеродрому Биково у Суботици (Г. Савић и Ж.

Овука). Успешно су организована државна првенства у падобранству (Н. Кузмановић, Н. Боровац и
Ж. Овука) и параглајдингу у обе дисциплине (Комисија за параглајдинг, г. Вучковић, Г. Ђурковић и Ж.
Овука), као и меморијални куп у моторном летењу
посвећен легендарном српском пилоту Михајлу Петровићу. Ту манифестацију успешно је организовао
АК „Трстеник“ на челу са Г. Бошковићем, уз присуство М. Исаковића, као представника Савеза.
У околностима које су нас пратиле, тражили смо,
и успевали, да одржавамо контакте са аероклубовима, а посебно истичемо да смо, на предлог комисија и координатора обезбедили средства за
набавку опреме за клубове који се баве ракетним
моделарством, параглајдингом и ваздухопловним
једриличарством. Значајно је, такође, што су поново организовани кампови за перспективне параглајдеристе и ракетне моделаре. Што се моделарства
тиче, посебно је важно да је одржан „Коплас куп“ у
Новој Пазови, али и да је АК „Ваљево“ успешно организовао ревијално такмичење у РЦ моделарству.
Радује и чињеница да је АК „Бор“ организовао скуп
младих моделара који се баве категоријама Ф1Н и
Ф1Н-150.
Посебно се поносимо сарадњом са ваздухопловним спортистима из Републике Српске. У току 2020.
године организован је низ спортских сусрета и радних састанака у циљу унапређења сарадње.

посветили смо сређивању стања и побољшању услова за рад на Спортском аеродрому „Лисичији јарак“,
на чему се ради упоредно са решавањем његовог
статуса. Поред осталог, именован је директор аеродрома, па ће у будућности тај задатак обављати
Никола Боровац.
Управни одбор ВСС је успешно остваривао своју
улогу, што се односи и на функционисање стручне
службе ВСС. У другој половини године, одржаване
су видео и телефонске седнице, што је у складу са
мерама за заштиту од епидемије, а све одлуке донете су једногласно. И Надзорни одбор редовно је
остваривао своју функцију. Крајем године именован
је Жељко Овука за генералног секретара ВСС у наредном четворогодишњем мандату.
Све то је важно због задатка и планова активности
у 2021. години, а они су бројни и врло значајни. Поред спортских активности, пред нама је и обележавање 100 година од оснивања Српског аеро клуба,
објављивање монографије тим поводом, организовање седнице Генералне конференције ФАИ и др.
Председник Ваздухопловног савеза Србије
Лабуд Булатовић

Изузетно је важна сарадња са Директоратом цивилног ваздухопловства и она је, из године у годину, све успешнија и плодотворнија. Та сарадња је
значајна због сређивања стања и решавања статуса
спортских аеродрома широм Србије. То је врло
озбиљан посао и тражи велико ангажовање ВСС и
аероклубова који се баве спортским ваздухопловством и летењем. У том контексту контактирали
смо и имали низ састанака са руководствима једног
броја општина и градова у којима постоје услови
за рад аероклубова и даљи развој ваздухопловног
спорта. У току 2020. године, део својих активности
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100 година од оснивања „Аероклуба“ и почетка спортске авијације

У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА
СПОРТСКОГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Путеви данашњим спортистима Ваздухопловног савеза Србије отворени су тачно пре 100 година од стране храбрих
српских војних ваздухопловаца ветерана са Солунског фронта, оснивањем „Српског Аероклуба“ 22. октобра 1921. године у Београду. Водећи се идејом развоја и популаризације
авијације код народа, оснивачи „аероклуба“ су тако започели
историју која је у досадашњих сто година изродила бројне
великане ваздухопловног спорта, светске и европске прваке, освајаче светских рекорда, врсне пилоте, падобранце, једриличаре, моделаре, балонаре, аеромоделаре, параглајдеристе – једном речју елиту ваздухопловног спорта у Србији
и широм света.
Оснивачи су били: Матија Хођера, Орестије Крстић, Драгољуб Ристић, Сава Микић, Драгиша Вујић, Др. Рудолф Арчибалд Рајс, Драгољуб Митровић-Јанковић, Драгош Адамовић, Јован Шрепловић, Атилије Распор, Сава Симић, Михајло
Бошковић, Петар Ђурковић, Ђорђе Мирковић и поручник
Богдан Богдановић. За почасног председника Аероклуба изабран је др. Рудолф Арчибалд Рајс, за председника Матија
Хођера. „Српски аероклуб“ је 14. маја 1922. године преименован у „Аероклуб Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца“.
Убрзо је исте године у децембру месецу „Аероклуб“ постао
члан Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ). У марту 1923. године за доживотног председника је изабран кнез
Павле Карађорђевић. Аероклуб је мењао име 1929. године
у „Аероклуб Краљевине Југославије“
и 1935. године у Краљевски Југословенски аероклуб „Наша Крила“. Аероклуб је постигао значајне резултате
до Другог светског рата, када су 1941.
године окупацијске фашистичке власти
забраниле рад родољубивим и патриотским организацијама. Ваздухопловне
активности су настављене после ослобођења, од 1945. до 1948. године у
саставу Фискултурног савеза и Народ-
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не технике, под именом Ваздухопловни савез Југославије.
Промене су даље настајале са променом назива државе, па
је са променом Југославије у Државну заједницу Србије и
Црне Горе, од 2003. године савез наставио да постоји као
Ваздухопловни савез Србије и Црне Горе. По окончању референдума о самосталности Црне Горе, Скупштина Ваздухопловног савеза Србије и Црне Горе је на седници 27. јуна
2006. године у Београду, донела одлуку да Ваздухопловни
савез Србије наставља правни континуитет Ваздухопловног
савеза Србије и Црне Горе.
Данас, 100 година после, Ваздухопловни савез Србије се
може подичити са сјајним резултатима својих спортиста ваздухопловаца у осам ваздухопловних спортова (падобранство,
ваздухопловно једриличарство, балонарство, параглајдинг и
змајарство, ултралако летење, општа авијација, аеромоделарство - ваздухопловно моделарство и ракетно моделарство) и са преданим и одличним радом својих 60 аероклубова на територији Републике Србије. Ваздухопловни савез
Србије је национални грански спортски савез и члан Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ). И данас као и убудуће циљеви који су водиља ВСС су: развијање и унапређење
ваздухопловне активности и ваздухопловног спорта; усмеравање младих људи да се, бављењем спортом, васпитавају
у духу традиције, патриотизма, толеранције и пријатељства;
окупљање спортиста на ваздухопловним спортским такмичењима и развијање ваздухопловног интернационализма на међународном плану, у
складу са међународним начелима.
Ова посебна година за спортско ваздухопловство ће бити обележена пригодним
манифестацијама – свечаном академијом,
одржавањем 115. ФАИ генералне конференције у Београду, издавањем монографије и поштанске марке са мотивом „100 година спортског ваздухопловства у Србији“.

Интервју са председником ФАИ

ПОСВЕЋЕН РАД
– ТЕМЕЉ БУДУЋНОСТИ ФАИ
Дејвид Монкс изабран је за новог председника Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ) на 114. Генералној конференцији ФАИ, одржаној електронски од 2.
до 5. децембра 2020. године. Инжењер електротехнике по занимању, Монкс (53) из Велике Британије, у ваздухопловству је од 1995. године када је почео да лети
хеликоптер. Од тада је био на функцијама у неколико
ваздухопловних организација у својој држави, као председник Краљевског аеро клуба Уједињеног Краљевства
и Хеликоптерског клуба Велике Британије. Такође је
био веома активан у ФАИ, у Међународној комисији за
хеликоптере и Општој спортској комисији од 2009. године. Као велики промотер ваздухопловних спортова,
организатор је већине такмичења у Великој Британији.
Такође је носилац три ФАИ светска рекорда, и освајач
неколико медаља на светским и европским првенствима у хеликоптерском летењу. Пред њим је двогодишњи
председнички мандат у ФАИ, а наследио је претходника
Новозеланђанина Боба Хендерсона на овој најважнијој
позицији у међународном спортском ваздухопловству.
1. У 2020. години сте на ФАИ Генералној конференцији
изабрани за 36. по реду председника ове куће спортског међународног ваздухопловства. Преузели сте пилотску палицу ФАИ у једном од најтежих момената у
новијој историји ФАИ. То је одлика храбрих и одважних
људи. Које промене у ФАИ морају хитно, а које дугорочно да се ураде ка оздрављењу нама најзначајније кровне институције?
Било ми је веома драго што сам изабран за председника ФАИ-а и изузетна част што ми је чланство указало
поверење. Мој рад је започео 2019. године, када сам
као председник Краљевског аеро клуба Уједињеног
Краљевства, био део финансијске радне групе која ће
темељно испитати буџет који је представљен на ФАИ
генералној конференцији 2019. у Лозани. Предложени
буџет за 2020. годину обухватао је значајна повећања
прихода, а све би то морало да плати чланство и њихови
чланови из аероклубова. Поскупљења су требала попунити финансијску рупу у потрошњи ФАИ-а и зауставити
претерану потрошњу, која постоји од 2015. године. Од
2015. године око 2,8 милиона швајц.франака потрошено је на маркетинг спорта и административну функцију
ФАИ-а, и то је морало престати јер је било неодрживо.
Као организација која је у власништву чланова, ово није
било прихватљиво, па су на Генералној конференцији

2019. године усвојене измене предложеног буџета од
стране Краљевског аеро клуба из Уједињеног Краљевства.
Према речима бившег члана извршног одбора, ФАИ
је био сломљен. Са новим Извршним одбором, није
потребна велика промена, већ другачији менталитет.
Организација није вођена према свом уставу (статутима
и законима) већ неколико година, и зато сам обећао на
свом избору да ће то бити прва ствар коју ћу променити
у ФАИ. Тачке за које сам се обавезао да ћу их применити
и подржати су враћање финансијске стабилности, кроз
оперативну ефикасност, управљање кроз рад вођен
правилницима, комуникација и враћање поверења између органа ФАИ. Све четири тачке недостају већ дужи
низ година и морају се вратити. То је темељ будућности
ФАИ-а и нови тим је посвећен постизању ових циљева.
2. Као инжењер електротехнике и човек који је био на
више високих положаја у ваздухопловним организацијама, шта сматрате да је најважније код руковођења спортским организацијама?
У свом предизборном говору који можете прочитати у
целости на сајту ФАИ, усредсредио сам се на то што је
најважније, а наш посао у ФАИ је да омогућимо такве
услове у којима ће се ваздухопловне комисије усредсредити само на развој спорта и бележење достигнућа.
Имам сјајан тим са новим извршним одбором, генералним секретаром и секретаријатом. Сви радимо на
истом циљу обнове ФАИ и сви сто посто стојимо иза
наше организације.
3. У својој спортској каријери сте забележили импозантне резултате на многим великим међународним такмичењима у летењу хеликоптером. Такође, носилац сте три
светска рекорда. Да ли нам можете описати који је то
пут који један спортиста мора да прође до статуса једног од најбољих на свету у свом спорту?
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Интервју са председником ФАИ

Спортско летење хеликоптером председника ФАИ

Стално сам летео и непрестано сам се форсирао да постигнем што више док такмичарски летим својим хеликоптером. Када тренирам постајем веома фокусиран и
дисциплинован. Верујем да је летење против најбољег,
одличан начин да побољшате своје вештине, и да вас то
гура напред. Када сам први пут почео да летим такмичарски, постојао је пилот који је увек побеђивао и толико
ме надахнуо, да се сећам да сам желео да могу да будем
попут њега, као што сам желео да победим. Да бих покушао да победим, вредно сам тренирао, избацио се из
своје зоне комфора и почео да примећујем побољшање.
Важни су лични напор, амбиција и посвећеност. Учење
правила је такође нешто што би сваки такмичар требало
да ради, јер вам даје јасну предност над другима који
то не чине.
4. Промоцију ваздухопловног спорта сте остваривали
и као организатор такмичења у својој земљи Великој
Британији. Тако су вам познате све лепоте организације
такмичења, али и изазови са којима се организатори
сусрећу. Спортске организације у Србији и Ваздухопловни савез Србије сваке године организују преко 10
отворених међународних такмичења и по једно – два
светска или европска првенства у неком од осам ваздухопловних спортова који ус заступљени у Србији. Какав
је Ваш савет из искуства за организацију ових такмичења,
шта треба унапредити и ка чему тежити?
Уживам у организацији такмичења и мислим да је прва
ствар на листи ствари које треба да урадите да добро
сагледате које ресурсе имате и који су вам потребни за
организацију и вођење догађаја, а темељно познавање
правила је неопходно. Ово су смернице свима укљученим у организацију, од особља и организације на земљи
до такмичара. У Међународној комисији за хеликоптере
у улози председавајућег Одбора за правилнике, управо
сам завршио серију Стандардних приручника за организацију, који покривају све аспекте нашег спорта и све
догађаје у њему. Ово ће стандардизовати сваки део до-
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гађаја који је важан за све учеснике. Будући да сам био
такмичар, знам како је лако постати нервозан, ако нешто
није како треба током неког догађаја. За мене је добро
такмичење сигурно окружење у коме такмичари могу
да дају све од себе у остваривању свог циља.
5. Да ли сте упознати са радом националних ваздухопловних савеза, чланова ФАИ и међу њима са радом Ваздухопловног савеза Србије? Да ли сте некада долазили
у Србију, која је позната као спортска нација и да ли имате у плану да се упознате са ваздухопловством у нашој
држави?
Упознат сам са радом националних ваздухопловних федерација. У лето 2019. узео сам свој аутомобил и решио
да путујем много по Европи, посећујући председнике и
представнике савеза, али нисам стигао до Србије. Од
почетка 2020.године су кренула ограничења кретања,
па 2020. године нисам имао шансе да путујем, али надам се да ћу једног дана видети Србију, јер чуо сам да је
прелепа земља и многе приче да је Београд веома жив
и град проткан историјом. Планирам да се упознам са
свим нашим земљама чланицама.
6. Ваздухопловни савез Србије годинама уназад остварује одличну сарадњу са Међународном ваздухопловном федерацијом. Чланство у ФАИ датира још из 1922.
године, скоро па један век. Управо један век је јубилеј
који у 2021.години обележава Ваздухопловни савез Србије – 100 година спортског ваздухопловства у Србији.
У склопу обележавања овог великог датума, 2021.године ће се у Србији у Београду одржати 115.ФАИ генерална конференција. Шта бисте поручили спортским
ваздухопловцима из Србије, иза којих је овако велика
ваздухопловна историја, како да је негују и унапређују
у овим изазовним временима у којима живимо и која су
пред нама?
Србија се, као и све друге земље, суочава са незапамћеним временима. Ковид 19 нам је наметнуо ограничења
која нико не жели, али сналажљивост ваздухопловне
заједнице и даље блиста. Летење је можда било у потпуности смањено или заустављено, али савези и комисије настављају свој рад иза сцене, како би осигурали да
сви механизми наставе да раде и како би се обезбедило
да се ваздухопловство што пре врати на сцену.
У Великој Британији већ сам се обратио свом Краљевском аеро клубу на тему Ковид-а и Вама такође могу
пренети речи нашег покровитеља, Њеног Величанства
Краљице Елизабете друге, из Њеног историјског телевизијског обраћања под називом „Успећемо и доћи ће
бољи дани“, и цитирам Вам њене речи: „Требало би да
имамо утеху да иако још морамо да издржимо, вратиће
се бољи дани“.

Добитник статуе „Златни Орао“
у летачкој грани ваздухопловног спорта

СТАМЕНИ ДУХ ЖЕЉКА ОВУКЕ У
ОСВАЈАЊУ ЗЛАТНОГ ОРЛА

Пут до највиших признања у спорту којим се бавите, често
је проткан годинама и годинама напорног рада, залагања,
истрајности и одрицања. У случају Жељка Овуке, пилота
параглајдера из Клуба слободног летења и бициклизма
„Арес“ из Београда, тај пут је поред 20 година летачке каријере, обележен и сатима проведеним у ваздуху и прелетеним хиљадама километара. Само у 2020.години остварио је 90 сати налета и прелетених 2300 километара, из
којих је побрао чак шест државних рекорда у параглајдингу у дисциплини прелет. Тај резултат га је довео на највишу
позицију коју један ваздухопловац може да заузме у својој
каријери – најбољи спортиста у летачким спортовима.
„Некако имам осећај да сам Златног орла требао добити
можда 2015. или 2016. године, када сам имао одличне резултате на међународном плану, али тада су и неки други
такмичари имали резултате на ФАИ такмичењима прве категорије, тако да је то тада изостало. Ове године није било
међународних такмичења, па смо се свели на нашу територију. Превагнула је чињеница да сам ове године оборио
шест државних рекорда у прелету, и био добар на државном првенству и лиги Србије. Имамо ми добре пилоте и
падобранце у Србији у свим дисциплинама, тако да некако
ми се чини да се нису могли исказати у пандемијским условима, уосталом као ни ја сам. Волео бих да сам га заслужио
у другачијим условима, али ето ни овако није лоше. Велика
ми је част што сам добио ово највише признање ВСС,“ истиче Жељко Овука своје утиске о заслуженом признању.

И заиста, колико је 2020. година била тешка на међународном плану, ускративши спортистима учешће на великим међународним такмичењима и одмеравање снага на
светском нивоу, исто тако је за индивидуално летење у параглајдингу у Србији, могло би се рећи била никад боља,
судећи по постигнутим резултатима српских пилота параглајдера. Између осталих, Жељко Овука се посебно истакао резултатима, оборивши рекорде међу рекордима у
овом спорту са освојених шест државних рекорда у једној
години. Поред тога, освојио је треће место на државном
првенству, и друго место у лиги Србије у параглајдингу.
„2020. година је била посебна, јер није било међународних
такмичења. Успео сам да одем на само једно, и то у суседну Хрватску, где сам имао запажен резултат у солидној
конкуренцији. Али се зато летело у Србији, као никада до
тада. Нисам много пута ишао на летење због епидемије,
али тридесетак полетања је било довољно да остварим
око 90 сати налета, што је много за параглајдер, узимајући
у обзир да искључиво летим прелете, никада "на брду",
тако да уз прелетених 2300 км, морам бити задовољан.
Најинтересантнији ми је био лет у трци у оквиру Вршац
Опен-а 2020, када сам победио на до сада најдужој трци
у историји српског параглајдинга - 102 километра. Мада је
ове године било и интересантно пробијање баријере од
200 км, када сам прелетео 214 км, по потпуно плавом небу,
по такозваној "плавој термици". То је уједно био и нови рекорд Србије.“
С обзиром на импозантну каријеру од две деценије у
овом спорту, питали смо га да ли може да издвоји најбољи
резултат постигнут до сада, као и резултат који посебно по
нечему памти. Наравно, и те како има што шта да подели са
нама, јер искуство стечено до сада је огромно. „Параглајдинг - дисциплина прелет, односно трке у параглајдингу,
је веома захтеван спорт, али и веома масован у свету, па
је конкуренција велика. Сваки резултат је добар ако сте
задовољни својим летењем, и ако не правите грешке које
за исход могу имати
повреде. Из сваке трке се нешто
ново научи, и то је
оно што нас држи
у овом спорту, што
није досадан, ниједан лет није исти.
Динамичан је и у
складу са природом. Било је доста
добрих резултата, а
издвојио бих прво
место у Крушеву
(Македонија)
од

9

Златни Орао

У прелету изнад места Пландиште код Вршца

151 такмичара, 2015. године, прво место такође у Крушеву 2016. године од 150 такмичара (што је максималан број
такмичара), прво место у Бугарској на Отвореном државном првенству Бугарске, затим добар резултат на ЕП
у Португалу 2018. године, као и много мањих такмичења,
наших државних првенстава. Драго ми је и треће место
на отвтореном првенству Аустралије и Новог Зеланда где
је било 120 пилота, где смо се такмичили у необичним условима за нас Европљане, и том приликом је по први пут
постављена рекордна трка од 215 километара. Посебно
ми је драга, поред осталих, победа у трци у Колумбији, јануара 2019. године, када сам летео са туђим инструментима и неодговарајућим кокпитом, лошом одећом, и у инат
свему што ми се дешавало тих дана. Наиме возачу комбија
су украли мој кофер у доласку на такмичење, тако да сам
остао без кључне опреме, али на срећу сам параглајдер је
остао у мојим рукама. Ове године навршавам 20 година
летачке каријере, и тешко је издвојити један најдражи резултат јер их је свакако било више,“ покушава Жељко укратко да поброји резултате којих има подоста.
Описао нам је и своје почетке у овом спорту. „Први пут сам
угледао, тада мени непознате летелице, изнад Сићевачке
клисуре, док сам био на служби у војсци 1993. године. Нисам знао шта је то, али ми није било тешко да се попнем до
Сићева, и распитам се о чему се ради. То је било, чини ми
се, прво или друго државно првенство у параглајдингу. Са
пилотима сам се одвезао на полетиште, данас широм света
познати старт "Вишеград" изнад села Ореовац, и посматрао полетања тих "чудних" летелица. Помислио сам да ћу
ово једног дана морати пробати. Касније, 2001.године док
сам боравио у Бањалуци, један пријатељ ме је питао да ли
бих пробао параглајдинг, почела је школа на Мањачи. Нисам се двоумио, а ни он није слутио да ја ту жељу одавно
имам. Почео сам обуку у оквиру локалне школе, код браће
Сантрач, касније радио СИВ курс код Зорана Петровића
Гугија, и од тада су ми мисли скоро стално окренуте ле-

10

Златни Орао
тењу. Формирао сам локални клуб "Аирдреналине", убрзо
смо имали доста чланова, а већ 2003. и 2004. године организујемо такмичења на планини Лисини код Мркоњић
Града, која су остала за памћење код свих који су учествовали. 2004. године је било уједно и Државно првенство
тадашње државе Србије и Црне Горе. Већ 2004. године
такмичим се за репрезентацију Србије на ЕП у Грчкој, и од
тада сам стално у репрезентацији.“
Поред дводеценијске спортске каријере и професионално је у ваздухопловном спорту, као генерални секретар
ВСС, преко десет година. О томе где је теже – у менаџерско организационим пословима или на такмичарском пољу,
каже следеће: „Ако имате добар тим људи око себе, шта
год да радите, много је једноставније. Бити генерални секретар ВСС је одговорна и захтевна дужност јер је посао
испреплетен са више различитих ствари. Ту је организација самог посла у оквиру савеза, обавезе према разним
министарствима, највише ка Министарству омладине и
спорта, ка Спортском савезу Србије и осталим институцијама, обавезе и проблематика око аеродрома Лисичји
Јарак, као и зграде у Узун Мирковој, учешће у изради разних регулатива, како интерних тако и законских, обавезе
око имовине савеза, организација великих и малих такмичења, рад са репрезентацијама, организација државних
првенстава, обезбеђивање буџета, и слично. На такмичењу
сте ипак сами, важна је припрема, и психичка стабилност.
Знање које имате гледате да искористите најбоље што знате, и борите се за бољу позицију. Мислим да је ипак теже
бити генерални секретар, одговорност је свакако много
већа, јер одговарате, заједно са осталим органима савеза,
за све делатности савеза, за спортско ваздухопловство на
нивоу државе у целини.“

С обзиром да је уједно и спортиста и спортски радник,
неко је ко може дати објективно виђење ситуације са спортом којим се бави, као и читавим ваздухопловним спортом
у Србији и широм света, а такође као генерални секретар
поделити и планове ВСС за даље. „У Србију смо задњих
година довели цео свет, што путем Светских купова, што
путем Европских првенстава у обе дисциплине. У дисциплини прецизно слетање параглајдером организовали смо
и Светско првенство 2019. године у Вршцу. Ако би организовали и Светско првенство у дисциплини прелет, онда
би тиме заокружили сва могућа такмичења која постоје, а
тиме се не може за сада похвалити ниједна земља на свету,
осим С.Македоније. На личном плану планирам да летим,
можда не више за репрезентацију,
јер имамо перспективу у новим
млађим такмичарима. Можда им
треба још годину или две да буду
у тиму, што би ми било драго, јер
Србија има таленат, али у овом
спорту је потребан и налет и перманентан рад.
Наши вазухопловци, који слабије
иду по иностранству треба да
знају да се наш савез веома добро
котира у свету, те да смо у региону
сигурно водећа сила на том плану.
Оно што нама недостаје су још јачи
клубови, јер није важан савез, ако
су клубови слаби. Требаће године
да се клубови пребаце на други
начин рада, другачији од оног из
времена СФРЈ, јер таква времена
су иза нас. Ако успемо да прева-

зиђемо у потпуности такав начин размишљања и окренемо
се реалности, имаћемо ускоро, поред параглајдинга, јако и
једриличарство и моторно летење. Позитивни помаци су
већ учињени, и радујем се да видим нове пилоте једриличаре, као и озбиљан приступ приликом организације државних првенстава у моторном летењу и једриличарству.
Остаје нам да порадимо на регулативама и омасовљењу, а
за то требају године. Пилот се не добија преко ноћи. Аеромоделарство је увек било на високом нивоу, али и ту се
осећају проблеми данашњице, па ћемо помоћи клубовима
да се активније увежу са локалним спортским савезима и
покрену школе аеромоделарства. Деца су важна за наш
летачки спорт, али пре 14 односно 16 година се не могу
њиме бавити, па их треба припремати кроз друге видове
ваздухопловства. Падобранство нам је солидно, у региону
смо добри, и има простора да се оно још развија,“ истиче
Жељко Овука.
Приватно поред пословних обавеза и спорта, нађе времена и за активности које воли да практикује у слободно време. Опет, приметићете, и те активности имају везе
са такмичењем – како са самим собом, тако и са другима,
па се може закључити да је такмичарска црта оно што одликује Жељка Овуку у свим сегментима његовог живота,
што је и објашњење успеха које постиже. „После радног
времена одиграм коју партију шаха, то ми је пасија, а викендом поред летења бавим се МТБ (брдски бициклизам)
и идем и на такмичења у својој Мастер Ц категорији.“ Све
који би тек да се баве спортом или су већ у спортским
водама саветује следеће: „Веома је важно да одаберете
ваздухопловни спорт који вам се стварно допада, а онда
након тога да се распитате добро која школа има добре
инструкторе и добре услове. Никако да се бавите на пример параглајдингом без инструктора, или да будете самоуки. Кад тад то дође на наплату. У Србији имамо неколико
добрих школа. Ако волите природу, дружење, здрав живот,
а зависник сте од адреналина, сваки ваздухопловни спорт
је прави избор за вас.“

За добре резултате потребан је и добар план и припрема
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Добитник статуе „Златни Орао“
у нелетачкој грани ваздухопловног спорта

УПОРНОШЋУ И РАДОМ
ДО ЗЛАТНОГ ОРЛА

На победничком постољу Европског првенства

Прво место у сениорском купу

Иако је у свету ракетног моделарства од 2007. године, за
ракетног моделара Михаила Петровића из Аеро клуба
„Фрањо Клуз“ из Земуна, круна каријере је дошла 2020.
године у виду највишег ваздухопловног признања статуе
„Златни орао“ за најбољег спортисту у нелетачкој грани
ваздухопловног спорта. Управо овај континуитет у раду
и резултатима је доказ да се статус врхунског спортисте
стиче годинама, а с обзиром на 26 Михаилових година
живота, и уз приказану упорност, пред њим су нови
врхови у каријери и највиши резултати.
Михаило Петровић се први пут уписао на листу
најбољих ваздухопловаца, раме уз раме са истакнутим
спортистима који су освајали врхунске резултате
у Ваздухопловном савезу Србије. „Сматрам да
ово признање представља круну мог досадашњег
бављења ваздухопловством, како у спортском, тако и у
професионалном смислу, јер је у мом случају то уско
повезано. Претходна година је била тешка за све, па
и моделарство. Изостајање великих међународних
такмичења пробудило је сумњу да овогодишњи Златни
орао можда има умањену вредност, али треба имати
у виду да је конкуренција у нашој земљи прилично јака
и да је борба на домаћем терену изузетно тешка, јер
наши моделари представљају сам светски врх. Надам
се да ће и у наредним годинама, када се опет ствари
нормализују, моји резултати завредети овог признања,“
истиче Михаило утиске о добијеном признању.
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У 2020.години нису одржана велика међународна
такмичења, па Михаило као стални члан репрезентације
у ракетном моделарству, није имао прилику да оствари
међународни резултат. На домаћем пољу освојио је
прво место на државном првенству у класи С3А и
друго место у класи С9А. На такмичењу „Сирмијум
куп“ био је најбољи, као и на једном колу сениорског
купа у класама С3А и С6А. Његово име је годинама у
самом врху резултатских табела државних првенстава
у ракетном моделарству и у купу ракетних моделара.
Такође, Михаило је међу 30 најбољих ракетних моделара
на светској ранг листи. Вишегодишњи је стипендиста
Министарства омладине и спорта РС и категорисан као
врхунски спортиста међународног ранга. „Са великих
међународних такмичења носим три медаље. Као
јуниор, два пута сам био првак Европе у категоријама
С1А и С6А, док као сениор освајам треће место на
првенству Европе у категорији С5Ц. Такође сам поносан
на резултате са домаћих такмичења, од којих сматрам
најзначајније вишеструко освајање државног првенства
у категорији С7,“ каже Михаило.
Пут моделарства је кренуо као десетогодишњи дечак
и може се рећи, истакао као један од многобројних
ученика искусног и врсног ракетног моделара Живана
Жике Јосиповића из Земуна. Тако се после много година
и он нашао на списку добитника Златног орла, као
његов учитељ Живан Јосиповић, вишеструки носилац

овог великог признања. „Моделарством сам званично
почео да се бавим у јануару 2007. године у Аеро клубу
"Фрањо Клуз" из Земуна. То је година у којој ми је први
пут издата спортска такмичарска дозвола, али жеља за
бављењем аеромоделарством се родила много раније.
Након више покушаја да ступим у контакт са неким
ко је у том тренутку радио са децом, 2005.године
сам упознао Живана Јосиповића и управо на његов
наговор предомислио сам се, и уместо ваздухопловног,
заволео ракетно моделарство. Нисмо одмах почели,
већ је било потребно мало мање од две године да
се окупи група од око тридесеторо деце, за коју је
организован зимски камп, након кога започињемо
бављење ракетним моделарством у самом клубу. Од
тог тренутка почиње мој моделарски пут. Уз посвећен
рад Живана Јосиповића и Николе Цвјетићанина цела
наша група је врло брзо напредовала и већ те године
смо донели нашем клубу прве медаље са кола лиге и
државног првенства. Након само две године, мој близак
друг и клупски колега Лука Воларевић и ја постајемо
чланови јуниорске репрезентације Србије у ракетном
моделарству. Од тог тренутка моделарство постаје
незаобилазни део мог живота и главна окупација. Бити
члан репрезентације захтева непрекидни рад, а то је
значило да је сваки слободан тренутак био резервисан
само за моделарство и припреме за велика међународна
такмичења. Убрзо су дошли и први резултати, што ме је
и након дванаест година задржало у редовном саставу
репрезентације.“
Михаило је један од примера људи из ваздухопловства,
којима је ваздухопловство и спорт, и рекреација, али и
професија. По образовању је дипломирани машински
инжењер ваздухопловства, али и студент треће
године докторских студија на Машинском факултету
Универзитета у Београду. На Машинском факултету
ради и као сарадник у настави на предметима Теорија
еластичности и Композитне конструкције. Такође је и
суоснивач фирме „PR-DC (Pink Research and Development

Михало као члан најтрофејније ракетно-моделарске репрезентације

Center)“, која се бави израдом свих типова ваздухоплова.
Истиче да тренутно, а и у будућности планира да сва
своја знања и вештине усмери у модернизацију на пољу
ракетног моделарства и ваздухопловства. „Сви планови,
поред такмичарског дела, тичу се модернизације.
У сарадњи са Драганом Јевтићем, чланом УО ВСС
и Ваздухопловним савезом Србије као надлежним
националним савезом, развијамо уређаје који ће
допринети томе да се новим генерацијама ракетно
моделарство учини више примамљивим, као и на
увођењу што веће дозе фер плеја на самим такмичењима.
Очекујемо да ће прве примене нових система бити на
Европском првенству ракетних моделара у Србији 2022.
године.“
Поред многобројних спортских, образовних и
професионалних активности, Михаилу често остаје врло
мало слободног времена, које воли да искористи за
шетње и дружење са пријатељима. За све своје вршњаке
и младе људе који почињу да се баве моделарством
има само једну поруку. „Најједноставније речено треба
бити упоран и вредан. Мој пример је показатељ да
су упорност и залагање довели до тога да се сва моја
маштања која сам имао као десетогодишњак претворе у
стварност, која данас представља мој живот, образовни
и професионални статус, и домете које сам достигао у
ракетном моделарству, под којима као највише сматрам
признање Златни орао“.
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ПРЕГЛЕД ДОБИТНИКА ЗЛАТНОГ ОРЛА (1957-2020)
КЛУБ

Једриличарство

СВЦ Вршац

40. 1998. Андрија Дучак

Р. моделарство

АК С.Митровица

2.

1958. Божидар Комац

Једриличарство

СВЦ Вршац

41. 1999. Иван Колић

В. моделарство

АК Нова Пазова

3.

1959. Миливој Рончевић Падобранство

СВЦ Вршац

42. 2000. Иван Колић

В. моделарство

АК Југо Београд

4.

1960. Мирко Бјелајац

В. моделарство

Бања Лука

43. 2001. Иван Колић

В. моделарство

АК Југо Београд

5. 1961. Ерика Фрас

Падобранство

АК Марибор

44. 2002. Радојица Катанић

Р. моделарство

АК С.Митровица

6.

1962. Мирослав
Жупански

В. моделарство

АК Панчево

45. 2003. Зоран Петровић

Параглајдинг

ПК Еол Краљево

7.

1963. Наталија
Стефановић

Падобранство

АК Београд

46. 2004. Зоран Катанић

Р. моделарство

АК С.Митровица

8. 1964. Јулије Мерори

В. моделарство

АК Трешњевка

47. 2005. Светлана Симић
Живан Јосиповић

Падобранство
Р. моделарство

АК Параћин
АК Земун

9. 1965. Kирил Крижнар

Једриличарство

АК Љубљана

10. 1966. Вилим Кмох

В. моделарство

АК Загреб

11. 1967. Марјан Марић

В. моделарство

АК Загреб

12. 1968. Вилим Кмох

В. моделарство

АК Карловац

13. 1969. Вилим Кмох

В. моделарство

14. 1970. Милан Димић

48. 2006. Зоран Петровић Параглајдинг
Владимир Чипчић Р. моделарство

ПК Еол Краљево
АК Кикинда

49. 2007. Зоран Петровић
Живан Јосиповић

Параглајдинг
Р. моделарство

ПК Еол Краљево
АК Земун

АК Карловац

50. 2008. Милица Бићанин
Живан Јосиповић

Параглајдинг
Р. моделарство

АК Јат Београд
АК Земун

Падобранство

АК Зрењанин

51. 2009. Горан Ђурковић

Параглајдинг

15. 1971. Вилим Кмох

В. моделарство

АК Загреб

16. 1972. Мирослав
Исаковић

Моторно летење АК Београд

СПК Беркут
Вршац
АК Земун

17. 1973. Јанез Шолар

Падобранство

18. 1974. Бранко Лескошек В. моделарство

АЛЦ Лесце
МК Емо Цеље

Живан Јосиповић
52. 2010. Горан Ђурковић
Живан Јосиповић

Р. моделарство
Параглајдинг
Р. моделарство

19. 1975. Светомир
Трифуновић

Моторно летење АК Загреб

20. 1976. Миодраг Гатолин

Једриличарство

АК Београд

21. 1977. Отон Велуншек

В. моделарство

АК Птуј

54. 2012. Горан Ђурковић
Зоран Катанић

Параглајдинг
Р. моделарство

22. 1978. Ото Вербанчич

Моторно летење АК Марибор

СПК Беркут
Вршац
АК С.Митровица

Падобранство

АК Параћин

55. 2013. Горан Ђурковић
Бранислав
Крчединац

Параглајдинг

23. 1979. Љубиша
Наумовић

СПК Беркут
Вршац
АК С.Митровица

24. 1980. Бранко Лескошек В. моделарство

МК Емо Цеље

56. 2014. Дејан Валек

Параглајдинг

25. 1981. Антон Виденшек

В. моделарство

АК Љубљана

26. 1982. Марија Летић

Једриличарство

АК Суботица

27. 1983. Мијо Бан

Моторно летење АК Осијек

28. 1984. Мирсад
Капетановић

В. моделарство

АК Високо

29. 1985. Иво Шименц

Једриличарство

АЛЦ Лесце

30. 1986. Богдан Југ

Падобранство

АЛЦ Лесце

31. 1987. Марјан Чуден

Р. моделарство

АРК Љубљана

32. 1988. Здравко Лукић

Моторно летење АК Тузла
Моторно летење АК Борово

34. 1990. Бранко Мирт

Падобранство

АЛЦ Лесце

35. 1993. Мирослав
Станчевић

Р. моделарство

АК С.Пазова

36. 1994. Миодраг
Ивановић

Моторно летење АК Краљево

37. 1995. Вуко Зечевић

Моторно летење АК Беране

38. 1996. Драгана Чудић

Р. моделарство

АК Нови Сад

39. 1997. Александар Годић Моторно летење АК Параћин

Р. моделарство

Р. моделарство
Параглајдинг

Радоје Благојевић В. моделарство
58. 2016. Горан Ђурковић

33. 1989. Нијаз Делић
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57. 2015. Горан Ђурковић

Р. моделарство

Миодраг Чипчић
59. 2017. Горан Ђурковић

Параглајдинг
Р. моделарство

СПК Беркут
Вршац
АК Кикинда

ПК Аир 037
Крушевац
АК Зрењанин

61. 2019. Владимир
Бачанин
Мића Тица

Параглајдинг

ПК Аир 037
Крушевац
АК Винг Београд

62. 2020. Жељко Овука

Параглајдинг

Р. моделарство

ЛА

СПК Беркут
Вршац
АК Војка

В. моделарство

Михаило
Петровић

Г
ПАРА

КВС Кошава
Београд
АК Кикинда

60. 2018. Владимир
Параглајдинг
Бачанин
Светозар Гостојић В. моделарство

В. моделарство

НО

АК Аеро Еду
Београд
АК Земун

СПК Беркут
Вршац
АК Зрењанин

Бојан Гостојић

Параглајдинг

Т
РАКЕ

СПК Беркут
Вршац
АК Земун

53. 2011. Милица
Маринковић
Живан Јосиповић

Миодраг Чипчић

Параглајдинг

Г

1957. Божидар Комац

ИН

1.

ЈД

ГРАНА СПОРТА

О

РБ ГОД. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЕЛАРСТВ

КЛУБ

ОД

ГРАНА СПОРТА

М

РБ ГОД. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КСЛиБ „Арес“
Београд
АК „Фрањо Клуз“
Земун

Најбољи спортисти
у 2020. години
СЕНИОРИ:
1.Михаило Петровић, АК „Фрањо Клуз“ Земун
2.Весна Катанић, АК „Сремска Митровица“
3.Кристина Чипчић, АК „Кикинда“
ЈУНИОРИ:
1. Вук Мрваљевић, АК „Сремска Митровица“
2. Бранислав Јевтић, АК „Сремска Митровица“
3. Викторија Грубић, АК „Нова Пазова“
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Ракетно моделарство

Ракетно моделарство

Камп младих ракетних моделара
– спој учења, спорта и дружења
Програм
спортских
кампова за младе перспективне спортисте
финансиран од стране
Министарства омладине и спорта Републике
Србије сваке године
младим спортистима
донесе седам дана
учења са наставницима
и дружења са вршњацима, а самом спорту
донесе обученије и
спремније младе људе
на такмичењима који
граде будућност спорта. У 2020.години Министарство омладине
и спорта је одобрило
програме спортских
кампова који су фиФотографија за успомену
нансирани из буџета
са лепог дружења и учења
за укупно 62 надлежна
национална спортска
савеза, међу којима је био и Ваздухопловни савез Србије са
камповима у два спорта – ракетном моделарству и параглајдингу.
Током августовских летњих дана на Фрушкој Гори најмлађи
ракетни моделари Ваздухопловног савеза Србије имали су
прилику да уче нове вештине из света ракетног моделарства,
које им је опсежно преносио искусни двојац инструктора из
Сремске Митровице – Зоран Катанић и Драган Јевтић, ракетни моделари освајачи бројних медаља током своје каријере.

Са заслуженим дипломама о успешно завршеном учешћу на кампу
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Због ситуације са пандемијом вируса Ковид-19, камп је одржан у смањеном обиму, али то није сметало ни инструкторима ни деци учесницима да ово усавршавање реализују на
највишем нивоу.
„Камп ракетних моделара је одржан после дуже паузе и са
потпуно новим програмом. На овом кампу су учествовали спортисти из више клубова, који су своје знање и умеће
у такмичењу показали у току прошле и текуће такмичарске
сезоне, а на кампу су своја знања усавршили и надоградили.
Циљ кампа је био усавршавање спортиста у изради модела,
оспособљавању за самостално учешће на такмичењима, као
и раду унутар групе – тима. Захваљујући озбиљном приступу
свих учесника, сви циљеви кампа су постигнути и надмашени, што се види по резултатима учесника на такмичењима у
такмичарској сезони 2020,“ каже Драган Јевтић, један од инструктора на кампу.
Пред 12 полазника кампа у ракетном моделарству из аероклубова из Нове Пазове, Аде, Сремске Митровице и Беле
Цркве биле су бројне теме са којима су се упознали – историја ваздухопловног и ракетног моделарства, савремена
достигнућа у ваздухопловству са посебним освртом на моделарство, метеорологију, спортски правилници ВСС, правилници о ракетном моделарству и пре свега практична настава израде такмичарских модела. Поред ваздухопловних
тема о којима су слушали, млади ракетни моделари имали
су и динамичан дневни распоред – јутарњу фискултуру и јутарње спортске активности на отвореном (оријентиринг и
упознавање са биљним и животињским светом Фрушке Горе),
а поподневни часови су били резервисани за предавања и
рад у ракетном моделарству, као и ракетно моделарске активности на отвореном. Увече су млади спортисти имали
предах и дружење, које је неизоставно било присутно све
време током трајања овог спортског кампа.

Утисци учесника

Полазници кампа са завршеним моделима

Пажљиво усвајање моделарских знања

Полазници су као резултат времена проведеног на кампу
понели знања израде модела жирокоптера, теоријске основе ракетног моделарства и ваздухопловства уопште, бројне
друге вештине и учења из природе, али пре свега нова познанства, пријатељства и успомене на дружење са вршњацима. Своје седмодневно усавршавање су заокружили завршним тестом знања и добијањем диплома које им остају као
доказ стицања значајног искуства путем ове активности.

Физичке
активности као део спортског кампа Практичан рад са инструктором Зораном Катанићем
Полазници кампа са завршеним
моделима
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„Нова Пазова“ и трећепласиране Дуње Мрваљевић из Сремске
Митровице. У екипном пласману у овој класи најбољи је био
клуб из Беле Цркве. Друго место је припало Кикинди и треће
место Банатском Карловцу.
Учешће у класи С4А (мали ракетоплани) је узело 16 такмичара,
од којих је најбоља била Кристина Чипчић из АК „Кикинда“. Друго место је освојила Весна Катанић из АК „Сремска Митровица“,
а треће место млада Викторија Грубић из АК „Нова Пазова“. На
четвртом месту се нашла Зорана Николић из АК „Живица Митровић“ Бела Црква, тако да може се рећи да су државно првенство у овој класи обележиле младе даме ракетни моделари и да
су показале апсолутни примат у овој категорији. У јуниорском
пласману победничко постоље заузели су јуниори АК „Нова
Пазова“ – прво место Викторија Грубић, друго место Младен
Бунчић и треће место његов брат Милош Бунчић. Екипно прво
место АК „Нова Пазова“, друго место АК „Кикинда“ и треће место АК „Живица Митровић“ Бела Црква.
У класи С9А (жирокоптери) државни првак је постао Дејан Жак
из АК „Живица Митровић“ Бела Црква. Друго место је освојио
Михаило Петровић из Земуна и треће место Миодраг Чипчић из
Кикинде. Екипно прво место су освојили такмичари АК „Живица
Митровић“ Бела Црква, друго место такмичари АК „Кикинда“ и
треће место ракетно моделари из АК „Нови Сад“.
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моделарству – „17. Сирмијум Куп“, у организацији Аероклуба
„Сремска Митровица“. Због ситуације са вирусом Ковид-19, на
такмичењу су наступила 24 такмичара из Србије и један такмичар из Бугарске, који су су се надметали у сениорској и јуниорској категорији у две такмичарске дисциплине.
Такмичење је одржано у међународно признатој дисциплини
С4 (модели ракетоплана) и у новоустановљеној пробној дисциплини СМ-A, која обједињује дисциплине С3 (модели ракета са
падобраном), С6 (модели ракета са траком) и С9 (модели ракета
са жирокоптером) које се такмичарски одвијају у три елиминационе рунде уз четврту финалну. Организатор је увођењем ове
дисциплине презентовао динамику која се уноси у само такмичење, и дао предлог и пример осталим организаторима да се
опробају у овој дисциплини. Правила ракетномоделарских такмичења кажу да је најуспешнији такмичар чији је модел најдуже
летео, јер се мери трајање лета модела. Да би модел што дуже
летео, неопходна је добра израда модела, карактеристике модела у складу са прописима, познавање термике, вешто стартовање модела и на крају спортска срећа.
Најбољи у дисциплини С4 (модели ракетоплана) био је такмичар гост из Бугарске Стефан Василев. Друго и треће место су
заузели чланови породице Катанић – вицешампионску позицију
Весна и трећу позицију Зоран. У новој дисциплини СМ-A након
три елиминациона круга и четвртог финалног, најбољи је био
Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна, испред другопласиране Кристине Чипчић из АК „Кикинда“ и трећепласираног Стефана Василева из Бугарске.
Ово такмичење је требало да буде коло светског купа у ракетном моделарству, али 2020. године на нивоу Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ) је одлучено да се светски куп и
рангирање у овом систему такмичења не одржава.
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НА ЈБОЉИ РАКЕТНИ МОДЕЛАРИ
ПОБЕДНИЦИ 1. КОЛА
НА 17. СИРМИЈУМ КУПУ
ЈУНИОРСКОГ И СЕНИОРСКОГ
На спортском аеродрому Велики Радинци код Сремске МитроКУПА У РАКЕТНОМ МОДЕЛАРСТВУ вице одржано је отворено међународно такмичење у ракетном
У класи С3А (ракете са падобраном) у сениорској категорији
је победио Емил Драгин из АК „Ада“. Друго место је освојио
Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ Земун и треће место
Миодраг Чипчић из АК „Кикинда“. Међу јуниорима у овој класи
најбоља је била Бојана Јевтић из АК „Сремска Митровица“, испред другопласиране Марије Шупић из АК „Живица Митровић“
Бела Црква и трећепласираног Милана Живанова из истог клуба.
Екипно су били најуспешнији сениори АК „Ада“, друго место су
освојили сениори из АК „Живица Митровић“ Бела Црква и треће
место екипа АК „Кикинда“. Јуниори АК „Живица Митровић“ Бела
Црква су били најбољи у овој категорији, док је јуниорско друго
место екипно припало АК „Ада“ и треће место екипно јуниорима АК „Сремска Митровица“.
У класи С6А (ракете са траком) прво место појединачно је понео сениор Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ Земун, репрезентативац Србије у ракетном моделарству. Друго место
је освојила Кристина Чипчић из АК „Кикинда“, а треће место
Мирослав Петровић из АК „Живица Митровић“ из Беле Цркве.
Најбољи јуниори у овој категорији су сви такмичари АК „Сремска Митровица“ - Вук Мрваљевић на првој позицији, Анђела Терзић на другој позицији и Бранислав Јевтић на трећој позицији.
Екипно у сениорској категорији прво место су освојили ракетни
моделари АК „Живица Митровић“ Бела Црква, друго место АК
„Ада“ и треће место АК „Фрањо Клуз“ Земун. Екипно убедљиво
прво место за јуниоре АК „Сремска Митровица“, друго место за
другу екипу истог клуба и треће место за АК „Живица Митровић“ Бела Црква.
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У непосредној организацији Аероклуба „Нова Пазова“ у октобру је на спортском аеродрому „Војка“ одржано првенство
Србије за ракетне моделаре, који су се такмичили за титулу државног првака у класама С3А, С4А, С6А и С9А.
Укупно 28 такмичара је наступило у класи С6А (ракете са траком). Прво место је освојила Весна Катанић из АК „Сремска
Митровица“, друго место Зоран Катанић из истог клуба и треће
место Миодраг Чипчић из АК „Кикинда“. Од јуниора најбољи
је био Бранислав Јевтић из АК „Сремска Митровица“, испред
другопласиране Дуње Мрваљевић из истог клуба и трећепласираног Младена Бунчића из АК „Нова Пазова“. Појединачни резултати такмичара АК „Сремска Митровица“ су довели клуб на
прво место екипно. Друго место екипно је освојио АК „Живица
Митровић“ из Беле Цркве и треће место АК „Михајло Петровић“
Банатски Карловац.
У класи С3А (ракете са падобраном) државни првак је постао
Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ Земун, који је победу
извојевао у додатном стартовању модела, након што је у регуларна три турнуса био изједначен са другопласираним Миодрагом Чипчићем из АК „Кикинда“. Треће место је освојила Клаудија Фенђа из АК „Михајло Петровић“ Банатски Карловац. Вук
Мрваљевић из АК „Сремска Митровица“ био је најбољи јуниор
у овој класи, испред другопласираног Младена Бунчића из АК
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Најбољи спортисти
у 2020. години
СЕНИОРИ:
1. Милош Борђошки, АК „Зрењанин“
2. Лазар Лаћимић, АК „Београд“
3. Бранко Бијелић, АК „Винг“ Београд
ЈУНИОРИ:
1. Никола Ђеоргиевски, АК „Фрањо Клуз“ Земун
2. Стефан Настасић, АК „Сомбор“
3. Ивона Живковић, АК „Сомбор“
Фото: Тихомир Чизмар
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Ваздухопловно моделарство

НАЈБОЉИ МОДЕЛАРИ У КАТЕГОРИЈИ
СЛОБОДНОЛЕТЕЋИХ МОДЕЛА – Ф1А,Б,Ц,Х

МЛАДИ МОДЕЛАРИ – НАЈВАЖНИЈА КАРИКА
КОПЛАС ПРО КУПА

Аероклуб „Нова Пазова“ угостио је у октобру месецу на
терену Арадац код Зрењанина ваздухопловне моделаре,
који су се окупили како би се изборили за позицију најбољег
у држави. На државном првенству је организовано
такмичење у четири моделарске класе – Ф1А, Ф1Б, Ф1Ц и
Ф1Х.
У класи Ф1А (модели једрилица) наступило је укупно 11
такмичара. Најбољи од њих био је Милош Борђошки из
АК „Зрењанин“. Друго место је освојио Андрија Пешић
из АК „Трстеник“, а треће место Славко Савић из клуба
домаћина АК „Нова Пазова“. Од 11 такмичара наступила су
три јуниора, сви из АК „Сомбор“ – Стефан Настасић, Ивона
Живковић и Владимир Волић. У класи Ф1Б (модели на

Ђорђе из Нове Пазове, Јосип и Маријано из Осијека, те
Ивона из Сомбора као најбоља јуниорка, освајачи су
"11. Ф1Н Коплас Про Куп"-а отвореног међународног
такмичења у дисциплини Ф1Н и подкласи Ф1Н-150. Прво
моделарско такмичење одржано је 16. фебруара 2020. у
Хали спортова у Новој Пазови. Учествовало је 45 такмичара
из Сомбора, Зрењанина, Београда, Крагујевца, Новог
Сада и домаћина Нове Пазова, а да такмичења заиста буде
међународно побринули су се гости из Осијека, Сиска
(ХР) и Зенице (БИХ). Да подсетимо, по жељи спонзора,
компаније "КОПЛАС ПРО" из Нове Пазове, главни
трофеји се додељују најбољим јуниорима на основу збира
резултата у обе дисциплине.
Због обавеза ове године изостало је неколико
најквалитетнијих сениора из земље и региона, тако да у тој
конкуренцији није било много изненађења. Наши мајстори
малених модела Ф1Н-150 Светозар "Тоза" Гостојић из
Зрењанина и Слободан "Бобан" Милић из Крагујевца су
се ове године више посветили тренерском раду, па су
борбу за медаље препустили колегама. Са врло малом
разликом победио је Стеван Јановић из Сомбора, испред
Игора Нишевића госта из Осијека, а треће место заузео је
Светозар Јовин такође из Сомбора.
Код јуниора домаћи представник из Нове Пазове, Ђорђе
водио је борбу са традиоционално "јаким" Осијечанима
и заузео прво место, испред Михаеле и Мака из Осијека.
Мали Мак је уједно био и најбољи у конкуренцији
најмлађих, а велику борбу за друго и треће место у
овој конкуренцији водиле су наше "камперке" Елена из
Зрењанина и Викторија из Нове Пазове. На крају је Елена
била успешнија са свега 0.2 секунде разлике у збиру три
најбоља лета.
Код великих модела Ф1Н, борбу за медаље очекивано
су водили ветерани из Београда и Сомбора, којима се
придружио Дарко Озимец из АК Сисак (ХР) који је на крају
заузео убедљиво прво место, испред Лазара Лаћимића из
АК Београд и Светозара Јовина из Сомбора. Ове године
Дарко је био једини такмичар који је остварио летове

погон гумом) наступило је шест такмичара из четири клуба.
Прво место је освојио Бојан Гостојић из АК „Зрењанин“,
друго место Радоје Благојевић из АК „Војка“ и треће место
Божо Грубић из АК „Нова Пазова“. Од шест такмичара,
један је био јуниор Видак Веселиновић из АК „Трстеник“.
У класи Ф1Ц (пењачи) за државног првака се такмичило
такође шест такмичара из четири аероклуба. Прво место
је освојио Бранко Бијелић из АК „Винг“ из Београда, друго
место Стеван Јановић из АК „Сомбор“ и треће место Жива
Ковачки из АК „Зрењанин“. У класи Ф1Х (мањи модели
једрилица за јуниоре) наступила су три јуниора из АК
„Сомбор“, што није било довољно за валидност државног
првенства у овој класи.

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У СОБНИМ –
ДВОРАНСКИМ МОДЕЛИМА
У сомборској хали „Мостонга“ у новембру месецу у
непосредној организацији Аероклуба „Сомбор“ одржано
је државно првенство у ваздухопловном моделарству у
класи F1N (собни модели) и ревијално такмичење у класи
F1N-150.
Ово традиционално најбројније државно првенство у
ваздухопловном моделарству, 2020. године је било у
знатно мањем обиму, те је наступило 10 такмичара (шест
сениора и четири јуниора) из четири аероклуба. Након
укупно девет стартовања модела у основним турнусима,
победника је решило финале – додатни летови. Прво
место је освојио Лазар Лаћимић из АК „Београд“, који је до
финалних турнуса резултатски био изједначен са, на крају
другопласираним, Иваном Ђеоргиевским из АК „Фрањо
Клуз“ из Земуна. Треће место је освојио Светозар Јовин из
клуба домаћина АК „Сомбор“. Од четири јуниора најбољи
пласман је имао и најмлађи – десетогодишњи Никола
Ђеоргиевски из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна, који је са врло
малом бодовном разликом био испред другопласираног

Владимира Волића из АК „Сомбор“ и трећепласираног
Милана Вукелића, такође јуниора сомборског клуба.
Екипно од четири аероклуба највише бодова је освојио
АК „Сомбор“.
У ревијалном такмичењу у класи F1N-150 поредак је био
нешто другачији него на државном првенству, па се на
победничком месту нашао Иван Ђеоргиевски, испред
другопласираног Стевана Јановића из АК „Сомбор“ и
трећепласираног Лазара Лаћимића из АК „Београд“.
Иначе ова класа у ваздухопловном моделарству - собни
(дворански) клизачи F1N представља једноставне моделе
без погона за лет у затвореном простору, који се стартују
бацањем из руке, након чега остварују слободан лет.
Мери се постигнуто време лета модела и најуспешнији
такмичар је онај чији је модел најдуже летео. Због своје
једноставности ова класа је доступна и интересантна
пре свега најмлађим полазницима у свету моделарства и
представља добар начин за улазак у озбиљније моделарске
воде.

24. Бачка Куп – 1.Коло лиге Србије у ваздухопловном

моделарству

У октобру месецу на терену Ранчево код Сомбора
одржано је такмичење ваздухопловних моделара у класама
Ф1А, Ф1Б, Ф1Ц и Ф1Х – „24. Бачка куп“. Након више покушаја
током године, и поред изазова са временским приликама
и пандемијом вируса Ковид-19, организатор Аероклуб
„Сомбор“ је у овом октобарском термину успешно
реализовао такмичење на задовољство свих моделара
којима је ово била прилика после дужег времена да се
нађу на терену.
На такмичењу је наступило око 20 ваздухопловних
моделара из клубова из Србије. Најбољи у класи Ф1А, са

су у првих пет такмичарских турнуса имали максималне
највише резултате, па је победник класе одлучен у
допунском турнусу.
Прве позиције у све три класе су заузели репрезентативци
Србије у ваздухопловном моделарству, чиме су ове године
у недостатку великих међународних такмичења, показали
свој квалитет на домаћем терену. Боје јуниора у класи Ф1Х
су бранили троје јуниора из АК „Сомбор“ – Милан Вукелић,
Стефан Настасић и Владимир Волић. Најуспешнији од њих
био је Милан Вукелић.
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максималним резултатима у свих пет турнуса, био је Мића
Тица из АК „Винг“ из Београда. Друго место је освојио
његов клупски колега Ненад Баточанин и треће место
Владимир Јовичин из клуба домаћина АК „Сомбор“. У класи
Ф1Б наступила су три такмичара од којих је најуспешнији
био Светозар Гостојић из АК „Зрењанин“, испред
другопласираног Боже Грубића из АК „Нова Пазова“ и
трећепласираног Радоја Благојевића из АК „Војка“. У класи
Ф1Ц прво место је освојио Стеван Јановић из АК „Сомбор“,
друго место Жива Ковачки из АК „Зрењанин“ и треће
место Бранко Бијелић из АК „Винг“. Ова тројица такмичара

преко 40 секунди, у рангу рекорда за хале класе један
какве је ова у Новој Пазови.
У јуниорској конкуренцији поново су се истакли наши
"кампери". Иако модел није баш најбоље "слушао" домаћин
Ђорђе је поново био убедљиво најбољи а испред Стефана
из Сомбора и Маријана из Осијека, најуспешнијег у
конкунренцији млађих јуниора. Друго и треће место у
конкуренцији најмлађих заузели су Харис и Ахмед гости
из Зенице (БИХ).
Ово такмичење је својевремено било полазна тачка у
новој промоцији учешћа девојчица и дама у моделарском
свету, и прво у Србији на коме су дељене награде у
женској конкуренцији. Та "мода" посебних медаља за даме
се шири и по региону. Ово је потврдио и Антун Шикић,
тренер екипе АК Осијек и организатор оваквих такмичења
у суседној Хрватској, где су ови трофеји такође заживели,
а очекује се и званична подршка савеза која код нас већ
постоји. Ове године учествовало је укупно девет дама свих
узраста и борба за те трофеје је била посебно занимљива.
Ф1Н-150 ДАМЕ: 1. Мирјана Озимец, АК Сисак(ХР) 86.2, 2.
Михаела Радић (Ј), АК Осијек(ХР) 77.3, 3. Елена Сантовац
(Ј), АК Зрењанин 72.6. Ф1Н ДАМЕ: 1. Мирјана Озимец, АК
Сисак(ХР) 90.6, 2. Ивона Живковић (Ј), АК Сомбор 66.9, 3.
Јелена Бранковић, АК Нова Пазова 63.6.
Основни циљ "КОПЛАС ПРО КУП"-а од његовог оснивања
2010. године је био и остао привлачење нових младих
такмичара у клубове и на терене кроз једноставне и
дисциплине као што су Ф1Н и Ф1Н-150. Овог пута најмлађи
њих укупно тринаест, су чинили готово трећину учесника,
што је организатора посебно обрадовало и приликом
свечане поделе трофеја сви заједно су "награђени"
великим чоколадама. Као и сваке године свим учесницима
је приређен богати ручак у режији удружења рибиловаца
"Лињак" из Нове Пазове, а сви учесници у организацији су
своје задатке радили волонтерски.
Мартин Грубић
АК „Нова Пазова“
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Дронови

Т
РАКЕ

Шта је ФПВ? ФПВ (енг. First Person View) је стил летења
који се заснива на контроли дроном, најчешће квадкоптером, путем даљинског управљача и посебно дизајнираних ФПВ визира са директним линком према камери
која се налази на предњој страни фрејма дрона. Овим
начином везе, пилот може да утиче на кретање дрона
са минималним кашњењем и максималном контролом.
Резултат тога је осећај слободе и адреналинска вожња.
Шта је ФПВ трка? Трка квадкоптера је релативно нов
спорт у коме пилоти лете квадкоптере веома великом
брзином – преко 100 км/час. Овај начин летења ставља
технологију и реакционо време пилота на тест. Тркање
се одвија на стазама које укључују проласке кроз капије,
тунеле и слаломе кроз заставе.
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Немања Никодијевић, председник клуба „РЦ Дрон Србија“.
Поред ова два већа окупљања, током 2020. године су
одржани и затворени тренинзи и два тренинга отвореног карактера, где су сви „ФПВ летачи“ из Србије могли да
присуствују и опробају се у тркама, да добију савете од
искуснијих колега и стекну летачко искуство. Такође, треба истаћи да се чланови „ФПВ“ заједнице поред интерних
дружења и такмичења, увек радо одазову на друге догађаје и ваздухопловна такмичења у другим спортовима и
својим дроновима оплемене летачке и друге активности.
Истовремено, где су они ту је и највећа пажња, од најмлађих до најстаријих, јер свако се запита како то лети, или
пожели да узме у руке даљинске уређаје и покаже своје
умеће управљања дроном. Такмичари клуба „РЦ Дрон Србија“ љубав према овом спорту безусловно деле са свима,
те све заинтересоване упућују у тајне спортских дронова
и вештину контролисања летења дронова путем разних
препрека. За ову „летелицу“ нема препрека, а ни за праве „ФПВ тркаче“ који користе сваку погодну прилику за
окупљање на терену.

НО

ЈД

М

Као клуб који броји највише чланова ФПВ заједнице (такмичара који се баве тркама дронова), „РЦ Дрон Србија“ из
Београда је и у 2020. години био врло активан. Поред присутности широм Србије на различитим манифестацијама
и организованим такмичењима у протеклим годинама,
чланови клуба су учествовали и на великим међународним
такмичењима у трци дроновима, где су остваривали запажене резултате и што је најважније бранили боје Србије у
оквиру овог спорта. 2020. година је и за ову дисциплину
била тешка, као и за остале ваздухопловне дисциплине, јер
су отказана сва такмичења на интернационалном нивоу и
ФАИ трке. Међутим, заљубљеници у спорт, предвођени
клубом „РЦ Дрон Србија“ су успели да организују две трке
на „домаћем“ терену на спортском аеродрому Лисичији
Јарак код Београда.
„Прва ФПВ трка је одржана 28. јуна на спортском аеродрому Лисичији Јарак, у организацији клуба РЦ Дрон Србија
уз учешће 24 ФПВ тркача из Ниша, Новог Сада, Панчева, Свилајнца, Беле Цркве и Београда. Директор трке је
био Срђан Павловић, главни судија Немања Никодијевић
и помоћни судија и координатор Алекса Лакић. Ова трка
је била више друштвеног карактера, али то није спречило такмичаре да дају све од себе, да покажу такмичарски
дух и направе добре резултате. Најуспешнији је био Александар Стојановић из Београда, испред другопласираног
Николе Тубића из Београда и трећепласираног Владана
Виновића из Свилајнца. Друга трка је одржана на истом
месту и у истој организацији, 19. септембра, када је учествовало 20 „тркача“. Такође је, иако „нетакмичарског“ карактера, на крају имала победнике јер је опет надјачао
такмичарски дух. Прво место је освојио Владимир Мунћан
из Новог Сада, друго место Иван Арсић из Београда и
треће место Зоран Стојиљковић из Београда. Као и свака
трка и догађај у организацији клуба „РЦ Дрон Србија“ протекла је без проблема и уз сјајно дружење учесника,“ каже

О

Две трке у организацији клуба
„РЦ ДРОН СРБИЈА“

Г
ПАРА

ЛА

Најбољи пилоти параглајдера
у 2020.години:
1. Жељко Овука, КСЛиБ „Арес“ Београд
2. Дејан Валек, АК „Кумулус“ Нови Сад
3. Владимир Бачанин, ПК „Аир 037“ Крушевац
Фото: Петар Лончар
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НАЈПРЕЦИЗНИЈИ ПИЛОТИ ПАРАГЛАЈДЕРА
- НОВИ ДРЖАВНИ ПРВАЦИ И
ПОБЕДНИЦИ ЛИГЕ СРБИЈЕ

Прецизност на циљу

Кајем октобра и почетком новембра месеца указала се
повољна прилика да се најважније домаће такмичење
– државно првенство у параглајдингу у дисциплини
прецизно слетање одржи у Вршцу у непосредној
организацији Спортског параглајдинг клуба „Беркут“ из
Вршца. Традиционално како бива када су параглајдинг
такмичења у овом месту, полетања започињу на полетишту
код „Вршачке куле“, а слетања су на циљу на параглајдинг
слетишту у близини ваздухопловне академије „Сматса“.
За титулу државног првака се такмичило укупно 28
пилота параглајдера из 16 клубова из Србије. У отвореној
конкуренцији су наступили и пилоти из Словеније – двојица
репрезентативаца ове државе. Након три такмичарске
рунде полетања и прецизног слетања, најуспешнији
такмичар који је понео титулу државног првака био је
Дејан Валек из Аероклуба „Кумулус“ из Новог Сада. Са
само два бода заостатка за њим, друго место је освојио
Драган Попов из вршачког клуба, а са бодом мање у
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односу на Попова, треће место је заузео Милош Тимотић
из Аероклуба „Јат“ из Београда. Једини такмичар који је
на државном такмичењу био „најпрецизнији“ остваривши
резултат „0“ у једној рунди (слетање у сам центар циља),
Иван Павлов из АК „Кумулус“ из Новог Сада, освојио је
четврто место, с обзиром да се укупан резултат рачуна као
збир резултата из све три рунде, тако да је Ивана и поред
једног савршеног резултата, други и трећи лошији резултат,
коштао медаље. Екипно најбољи у држави су били пилоти
АК „Кумулус“ из Новог Сада, испред другопласираних
пилота из СПК „Беркут“ из Вршца и трећепласираних пилота
ПК „Бели орлови“ из Пожаревца. У „спорт“ категорији, од
22 такмичара најбољи је био Миодраг Бујић из ПК „Бели
анђео“ из Пријепоља. Друго место је освојио Мирослав
Марјановић из ПК „Бели орлови“ из Пожаревца и треће
место Немања Медић из АК „Кумулус“ из Новог Сада.
Поред националне конкуренције, такмичење је одржано
и у међународној отвореној конкуренцији, због два
госта пилота из Словеније. Они су тако у овом поретку
заузели и највише позиције – Матјаж Слуга из Словеније
1.место, Дејан Валек из Србије 2.место и Антон Свољшак
из Словеније 3.место. Овај резултат и није изненађење,
јер је Словенија тренутно најбоље рангирана држава
Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ) у овој
параглајдинг дисциплини, а такмичари који су заузели прво
и треће место на овом такмичењу су једни од најискуснијих
репрезентативаца Словеније.

Горан Ђурковић на
домаћем терену у Вршцу

Лига Србије - „Суботица Опен“ и „Вршац Опен“
Резултати пилота у генералном пласману лиге Србије у параглајдингу у дисциплини прецизно слетање представљали су збир резултата са два такмичења – 1.коло лиге, одржано у Суботици у марту месецу и 2.коло лиге, одржано
у Вршцу заједно са државним првенством. Календаром
такмичења ВСС било је планирано да и Прокупље и Лесковац буду домаћини пилотима параглајдера у оквиру лиге
Србије, међутим неповољна епидемиолошка ситуација у
овим срединама је спречила и организаторе и такмичаре да лете на полетиштима на југу Србије. У Суботици је
наступио 21 такмичар од којих је најуспешнији био Горан
Ђурковић из СПК „Беркут“ Вршац. Друго место је освојио
Иван Павлов из АК „Кумулус“ из Новог Сада и треће место
Слободан Малетић из КВС „Кошава“ из Београда.
Генерални пласман лиге је објединио резултате из пет такмичарских рунди у Суботици и три такмичарске рунде из
Вршца. У појединачном пласману, победник лиге Србије за
2020.годину је Иван Павлов из АК „Кумулус“ из Новог Сада.
Минимална бодовна разлика (један бод) делила је другопласираног Горана Ђурковића из СПК „Беркут“ из Вршца
од првог места. Треће место је освојио Дејан Валек из
АК „Кумулус“ из Новог Сада. У „спорт“ класи генералног
пласмана лиге, прво место је освојио Немања Медић из
АК „Кумулус“ Нови Сад, друго место Миодраг Бујић из ПК
„Бели анђео“ из Пријепоља и треће место Саша Миљковић

Државни првак Дејан Валек

Уживање у летењу пре
прецизног слетања

из УЕС „Топлица“ из Прокупља. Прво место на резултатској
табели екипног пласмана лиге заузели су такмичари АК
„Кумулус“ из Новог Сада. Друго место су освојили такмичари из КВС „Кошава“ из Београда, и треће место пилоти
СПК „Беркут“ из Вршца.

Слетање Драгана Попова на циљ
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ВЛАДИМИР БАЧАНИН - ЧЕТВРТУ ГОДИНУ
ЗАРЕДОМ ДРЖАВНИ ПРВАК

1.Владимир Бачанин, 2. Зоран Петровић, 3. Жељко Овука

Владимир Бачанин из Параглајдинг клуба „AIR 037“ из Крушевца освојио је титулу државног првака у параглајдингу у
дисциплини прелет, на државном првенству одржаном на
Копаонику од 9. до 13. септембра. Бачанин је тако четврти
пут заредом на трону највећег државног такмичења, након
што је сакупио титуле из 2017, 2018, 2019. и 2020.године.
Освојеном првом месту на државном првенству је претходило пет такмичарских дана са полетишта на Копаонику
и Голији, четири такмичарска задатка и прелетених преко
200 километара. У укупном збиру, када су се сабрали резултати свих дана, на највишој позицији се нашао Владимир

Бачанин, са врло малом бодовном разликом испред искусних другопласираног Зорана Петровића из Параглајдинг
клуба „Голија“ из Рашке и трећепласираног Жељка Овуке
из Клуба слободног летења и бициклизма „Арес“ из Београда. На државном првенству је наступио 21 пилот параглајдера из осам клубова, а екипно прво место су освојили
пилоти домаћина ПК „Голија“ из Рашке, друго место пилоти
КСЛиБ „Арес“ из Београда и треће место пилоти ПК „Соколица“ из Косовске Митровице. У „спорт“ класи најбољи
је био Милан Бујић из крушевачког параглајдинг клуба,
испред другопласираног Петра Панића из АК „Ваљево“ и
трећепласираног Стефана Дабића из ПК „AIR 037“ из Крушевца. У „адреналин“ класи прво место је заузео Дејан
Сантрач из БиХ, друго место Милош Гагић из КСЛиБ „Арес“
и треће место Томас Дрнец из Чешке.
На овом такмичењу, које је уједно међународног карактера, наступила су само два пилота из држава ван границе
Србије, иако је такмичење требало да буде и државно
првенство Мађарске и државно првенство Босне и Херцеговине, као и предсветски куп. Ситуација са вирусом
Ковид-19 и мере које су на снази, довеле су до отказивања
доласка великог броја пилота и умањења бројности овог
такмичења, на коме је требало да учествује 150 пилота параглајдера.
Упркос томе, непосредни организатор Параглајдинг клуб
„Голија“ из Рашке се као и увек показао као одличан домаћин државном првенству, а пилоти су имали прилику
поред такмичарских задатака, да уживају у летењу изнад
обронака Копаоника и Голије, као и изнад читаве Рашке области.

Пилоти параглајдера изнад села Биљановац код Јошаничке бање
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Дупла титула - Владимир Бачанин победник
и параглајдинг лиге Србије за 2020. годину

Победници Лиге Србије у прелету параглајдером

Пилот параглајдера Владимир Бачанин је после титуле
државног првака у прелету параглајдером, освојио и титулу
првака лиге Србије у овој дисциплини за 2020. годину. На
кон одржана три кола лиге, Бачанин је у укупном резултату
освојио највише бодова, испред другопласираног Жељка
Овуке из Клуба слободног летења и бициклизма „Арес“
из Београда и трећепласираног Срђана Ристановић из
Спортског клуба „ФлајФит“ из Београда.
До пласмана у лиги Србије у параглајдингу у дисциплини
прелет пилоти су дошли практично у месец дана и без
паузе, јер су сва три кола лиге одржана у месецу септембру,
због неповољне временске прогнозе и ситуације са
пандемијом вируса Ковид-19 током године. Тако напоран

Слетање на циљ

темпо није сметао пилотима да на три кола лиге у Вршцу,
на Копаонику и у Тителу лете укупно девет такмичарских
серија и остваре прелете од неколико стотина километара.
До последњег кола је била неизвесна ситуација у
појединачном пласману, где су се за прво место борили
Владимир Бачанин и Жељко Овука. У генералном
пласману и између трећепласираног Срђана Ристановића
и четвртопласираног Зорана Петровића је врло мала
бодовна разлика, а у стопу су их пратили и одлични
Предраг Дудић и Драган Мартиновић. Екипно прво место
у лиги је освојио Параглајдинг клуб „Голија“ из Рашке у
саставу Зоран Петровић, Предраг Дудић, Павле Павловић
и Бранислав Ђуровић, друго место Клуб слободног летења
и бициклизма „Арес“ из Београда у саставу Жељко Овука,
Милош Гагић, Небојша Росић, Андреј Соколић и треће
место Спортски клуб „FlyFit“ из Београда у саставу Срђан
Ристановић, Марко Милутиновић, Младен Николић, Мића
Тадић и Милош Ћеха.
У 2020.години је на лигашким такмичењима учествовало
40 пилота из 14 клубова из Србије. Прво коло је одржано
у Вршцу у организацији КСЛиБ „Арес“ из Београда, друго
коло на Копаонику у организацији ПК „Голија“ из Рашке
и треће уједно и завршно коло на Тителском брегу у
организацији АК „Кумулус“ из Новог Сада. Последње
коло у Тителу, на коме су највише позиције заузели Срђан
Ристановић, Владимир Бачанин и Драган Мартиновић, је
било пресудно за поредак у генералном пласману. Овим
првим местом, Бачанин је 2020. годину завршио са дуплом
титулом – првака државе и првака лиге у парагаглајдингу у
дисциплини прелет.

Почетак дугих прелета изнад полетишта у Вршцу
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Параглајдинг

КАМП ЗА МЛАДЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ
ПИЛОТЕ ПАРАГЛАЈДЕРА

Теоријске вежбе и предавања

Параглајдинг полетиште на Копаонику
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Најбољи ваздухопловни
једриличари у 2020.години:
СТ

Почетак августа месеца (08 - 14.август), био је време када
су се на Копаонику окупили млади пилоти параглајдера,
како би усавршили технике летења, и стекли нова знања
која се тичу такмичарског летења. Овај вид усавршавања
одржан је у оквиру спортског кампа, који је организовао
Ваздухопловни савез Србије, а финансирало Министарство
омладине и спорта Републике Србије.
Број учесника је 2020. године био у складу са мерама које
су прописали Кризни штаб РС и Влада Републике Србије
због пандемије вируса Ковид-19, па је учешће узело шест
младих пилота и један инструктор. Полазници кампа су били:

Н

Припрема пред полетање

Ђорђе Лазаревић, Богдан Белоица и Петар Лазаревић из
ПК „Еол“ Краљево, Ертан Реброња из Спортског удружења
„ Јастреб“ из Новог Пазара, Милош Тимотић из АК „ Јат“ из
Београда и Нинко Кљуковница из СПК „Беркут“ Вршац, док
је кампом руководио искусни пилот и инструктор Зоран
Петровић из ПК „Голија“ Рашка.
„Учесници кампа су показали велики ниво заинтересованости
и одговорно су приступили свим активностима. Теоријски
део кампа је имао за циљ да се пилоти боље припреме
за летење у слободном и такмичарском прелету. Камп је
организован са великом флексибилношћу, информације су
дељене преко формиране интернет групе и свака повољна
метео ситуација је искоришћена за практичне-летачке
активности. У случајевима неповољних метео услова
учесници су обавештавани о теоријским радионицама.
Обрађене су теме везане за детаљну припрему на
такмичарском и слободном прелету, метео анализа,
прекидање такмичарског и слободног летења у условима
смањене безбедности пилота при погоршању метео
ситуације, планирање такмичарских маршрута, ваздушни
простор РС,“ описао је начин рада инструктор Зоран
Петровић.
Учесници кампа су имали прилике да саслушају и
врхунске такмичаре Жељка Овуку из КСЛиБ „Арес“ из
Београда, Предрага Дудића из ПК „Голија“ Рашка и Марка
Милутиновића из СК „ФлајФит“ из Београда. Тиме су
стекли корисне информације из искустава пилота који за
собом имају километре и километре такмичарских прелета
и бројна домаћа и међународна такмичења.
„Практичне активности тј. летење у зони и по задатој
маршрути остварени су са полетишта Орлове Стене и
Кокоровац. У складу са временским условима летачке
активности су одрађене максимално ефектно. Напоменуо
бих задатак полетања и летења у присуству конвективних
облака и прекид летења са употребом маневара за
брзо снижавање висине и безбедно слетање на терен
по слободном избору. Учесници су овај задатак одлично
одрадили. Свеукупно, током кампа, учесници су били веома
предани активностима, како теоријских тако и практичних,
да је било право задовољство делити знање и искуство са
њима,“ закључује инструктор овог кампа.

1.Александар Диклић, АК „Зрењанин“
РА
Б
2.Слободан Ђуровић, АКП„Трстеник“
АДО
3.Милорад Ивановић, АК „Сремска Митровица“
Фото: Момир Царевић
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Александар Диклић победник
државног првенства у
ваздухопловном једриличарству

Државни првак - Александар Диклић

Након четири такмичарска дана и прелетених укупно 540
километара, прво место на 64. Државном првенству у
ваздухопловном једриличарству, освојио је Александар
Диклић из Аероклуба „Зрењанин“. На највећем државном
једриличарском такмичењу у 2020.години, одржаном на
спортском аеродрому Ченеј код Новог Сада од 12. до
18.јула, вицешампионску позицију је заузео Слободан
Ђуровић из Аероклуба „Трстеник“, а треће место је освојио
Милорад Ивановић из Аероклуба „Сремска Митровица“.
Победа професора др. Александра Диклића, који је по
професији хирург, је наставак његове богате спортске
каријере, коју је 2019. године крунисао титулом најбољег
ваздухопловног једриличара и добитника плакете „Златни
орао“. У клупском пласману, прво место су освојили
једриличари АК „Трстеник“ (Слободан Ђуровић и Срђан
Радојко), друго место АК „Зрењанин“ (Александар Диклић)
и треће место АК „Сремска Митровица“ (Милорад
Ивановић и Милан Поповић).
Добре временске прилике и војвођанска равница са
термичким стубовима изнад и повољним ваздушним
струјањима, омогућили су пилотима једрилица да
током четири од укупно планираних шест дана једре
пространствима на северу Србије и да остваре пласман за
најбољег у држави. Тако је сваки такмичарски дан почињао
и завршавао се на спортском аеродорму Ченеј у Новом
Саду, а првог дана прелетено је 129 километара изнад
Новог Сада, Ечке, Бечеја и Србобрана, другог дана 147
километара изнад Новог Сада, Новог Милошева, Сенте,
трећег дана 138 километара изнад Новог Сада и Кикинде
и четвртог дана 125 километара изнад Новог Сада, Жабља
и Бачке Тополе. Сва полетања једрилица реализована су уз

30

помоћ авио шлепа Утвом 75, којом је пилотирао Радивој
Момчиловић и који је био једна од најважнијих карика овог
такмичења, заједно са руководиоцем шлеп службе Фрањом
Нађбаби. Да се летење одвија у најбољем реду водио је
рачуна искусни Сава Остојин, а на челу судијског тима је
био такође искусни Миодраг Бугарчић.
Такмичарски летови су сваког дана праћени уз помоћ
савремене сателитске технологије, те се из било ког места
у тренутку извођења летачког задатка, путем мобилних
телефона или компјутера могло испратити кретање,
позиција и резултат такмичара.
Проглашењу победника су присуствовали, поред
организатора ВСС (генерални секретар Жељко Овука) и АК
„Нови Сад“ (председник Драгољуб Самарџић), и Владимир
Батез, Покрајински секретар за спорт и омладину и Огњен

Цвјетићанин, Секретар за спорт и омладину града Новог
Сада. Сви они заједно су се усагласили у ставу да је ово
такмичење важан корак како у развоју самог Града Новог
Сада, спортског аеродрома Ченеј и Аероклуба „Нови Сад“,
тако и овог ваздухопловног спорта, који ће уз ангажовање
свих моћи да има блиставу будућност и који ће оплеменити
све спортске аеродроме у Србији, доводећи нове пилоте и
љубитеље ваздухопловства под своје окриље.
По завршетку такмичења, председник Комисије за
ваздухопловно једриличарство ВСС и истакнути пилот и

инструктор Мирослав Исаковић је доделио једриличарима
Милораду Ивановићу из АК „Сремска Митровица“ и Душану
Бојковићу из АК „Нови Сад“ сребрно „Ц“ једриличарске
значке, као симбол успеха и остварених резултата у
ваздухопловном једриличарству. Са испуњеним условом за
сребрну значку (трајање једног лета пет сати, достигнута
висина 1000 метара и прелет од 50 километара), ова два
пилота су се уписала на листу врсних једриличара освајача
једриличарских значки.

Трстеник домаћин једриличарима
Поред опште авијације и других ваздухопловних спортова,
аеродром у Трстенику је постао право стециште
ваздухопловног једриличарства, како кроз активности
својих чланова, кроз обуку подмлатка, тако и кроз
организацију такмичења у овом спорту. Тако Аероклуб
„Трстеник“ негује деценијама дугу традицију спортског
ваздухопловства на простору свог спортског аеродрома,
истовремено пружајући српском ваздухопловству бројни
летачки кадар, још од настанка клуба.
Од 11. до 13.септембра 2020.године на аеродрому
у Трстенику је одржан други по реду „Бланик куп“,
међународно једриличарско такмичење у прецизном
слетању једрилицама. Учествовало је 35 такмичара из
Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Поред одличног
дружења пилота, постигнути су и одлични резултати у две
категорије.

Цитабрија и Бланик - нераздвојни пријатељи

У професионалној категорији (такмичари са важећом
такмичарском и пилотском дозволом) појединачно
најуспешнији је био Милован Карамарковић из АК
„Трстеник“. Друго место је освојио Алекса Младеновић из
истог клуба, док је треће место освојио Дарко Шћепановић
из АК „Шпиро Мугоша“ из Црне Горе. Екипно, у овој
категорији, најуспешнији су били Дарко Шћепановић из
АК „Шпиро Мугоша“ и Ирфан Хабибовић из АК „Сарајево“.
Друго место је заузела екипа клуба домаћина у саставу
Дејан Сарић и Слободан Ђуровић и треће место екипа АК
„Сремска Митровица“ коју су чинили отац и кћерка – Перо
Малешевић и Анастасија Малешевић.
У аматерској категорији (такмичари са завршеном
основном једриличарском обуком) најбољи је био Алекса
Милутиновић из АК „Трстеник“, друго место је освојио
Бошко Марковић и треће место су поделили Слободан
Андрић из АК „Ваљево“ и Јован Живковић из АК „Трстеник“.
Екипно прво место су освојили једриличари АК „Трстеник
(Алекса Милутиновић и Јован Живковић), друго место
Милош Милошевић и Бошко Марковић и треће место
Слободан Андрић и Драган Стојановић из АК „Ваљево“.
Пре овог такмичења, једриличари АК „Трстеник“ су се
одлично показали на 15.Бланик купу одржаном крајем
августа месеца у Приједору на аеродорму Урије. На
овом такмичењу у прецизном слетању једрилицом клуб су
представљали Слободан Ђуровић, Дејан Сарић и Алекса
Младеновић, од којих је Слободан Ђуровић заузео друго
место у појединачној конкуренцији, а у екипном пласману
су освојили прво место за свој клуб.
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110 ГОДИНА ОД ПРВИХ ЛЕТОВА
ИВАНА САРИЋА
16.октобар 1910 – 2020.
Ваздухопловство на овим нашим просторима, има изузетно дугу и богату
традицију. Још крајем 18. века, на небу,
над успаваном панонском равницом, с
времена на време, виђали су се балони
како лебде ношени ветром и ваздушним струјама, па су их у народу називали
“лебдиље” и “ваздушне лопте”. Агоштон
Киш, богати јерменски велепоседник из
Елемира, који се августа 1791. године
вратио из Париза, задивљен оним што је
тамо видео, позвао је своје француске пријатеље, љубитеље
балона, и уз њихову помоћ, и помоћ њихових жена, направили су први балон у Банату. Крајем маја наредне године,
после успешног узлетања уз помоћ топлог ваздуха, балон у
коме је био Киш са још два путника, ношен ветром, превалио је пут до Тисе, где се принудно спустио.
Панчевачки лекар, др. Владимир Алексић, правио је моделе
једрилица које је пуштао са терасе свога санаторијума, да
би затим направио и двокрилу једрилицу у природној величини. 17. октобра 1909. године извео је први пробни лет
са брежуљка, на свом имању, код средњевековног српског
манастира Војловица у Панчеву.
А онда су дошли и први аероплани...
Један од првих, малобројних летача, на сопственој летелици,
с почетка прошлог века, Иван Сарић, рођен је 27. јуна 1876.
године у Суботици, од оца Паје и мајке Ане. О дечачким
данима мало се зна, али је био вишеструко надарен, па на
једном месту, о том периоду свог живота каже: „У то време
био сам добар гуслач и флаутиста и на више концерата сам
суделовао у Мишколцу.“ Са 11 година уписује се у суботичку
гимназију, али је не завршава, већ у лето 1896. године матурира на Вишој трговачкој школи у Мишколцу, чиме стиче
услове за чиновничку каријеру.
Иван Сарић је био изузетно успешан и свестран спортиста.
Бавио се гимнастиком и атлетиком, бициклизмом, моторциклизмом, аутомобилизмом и летењем. Први бицикл је добио 1891. год. и то онај са једним великим, а другим малим
точком, а од 1893. год.. вози „котурачу“ – „бициклу“, за коју
су доктори, у то време, говорили да није добра за опште
здравље, а новине писале да није лоша забава за онога ко
има вишка две стотине форинти. Као матурант 1896. Сарић
се, на бициклу, такмичи у Будимпешти, осваја Јубиларну награду града Печуја, у Великом Бечкереку куп Јужне Угарске, а потом бива победник више трка у Пешти, Темишвару,
Новом Саду и Београду. Ређају се и друге велике трке на
којима Сарић осваја прегршт медаља и победничких ленти,
па тако постаје „медијска“ личност, за коју показује интере-
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совање ондашња штампа. Према сопственом казивању, поред већ набројаних такмичења, каже: „био сам освојио још
сто првих, педесет других и око четрдесет-педесет трећих
награда. (...) То су спортски резултати са којима се не може
подичити ни један такмичар-аматер нити професионалац у
Угарској“.
Поред мотор-бициклова, које је правио сам, друга велика
Сарићева страст, били су аутомобили, које је возио, буквално, до краја живота, као крепки деведесетогодишњак.
За живота, Сарић је поседовао четири једноседа и двоседа
- „кабриолета“, врло грубе израде, што указује да је то аутомобил стварно настао у „домаћој радиности.“
У предговору своје књиге-монографије „Иван Сарић“ аутор,
Мирко Грлица, 2010. године, пише: „Протекао је цео век од
јавног лета Ивана Сарића на авиону властите конструкције,
изванредног тријумфа људске воље, каквих се суботичка
средина баш и није нагледала у прошлости. Њен доминантни, паланачки дух није волео креативност и индивидуалност,
већ им је предпостављао униформност, традиционализам
и рутину. Иако је чиновничким позивом и сам био предодређен да постане део тог света, такмичарски дух из младалачких, спортом испуњених година, одвео је Сарића у воде
истраживања и конструкције. Врхунац тог односа догодио
се 16. октобра 1910. године када је већинска Суботица у
хиљадама дошла да види лудо храброг особењака. И онда
када је разум (и јак ветар) налагао одступање, Сарић је са
„писмо-глава“ новчићем у руци одлучио. И полетео...
Још док се бавио моторциклизмом, Иван Сарић се заинтересовао за авијатику. Пратио је шта се дешава у свету, од
браће Рајт па до пионира француске авијатике, Луја Блериоа, кога је упознао на аеродрому крај Париза, 1909. године,
непосредно пред његов лет преко Ла Манша. Кријући се од
чувара, Сарић је кришом снимио његов моноплан ( једно-

крилац), набавио неопходну литературу и уз обећање неких
пријатеља да ће добити, троцилиндрични авионски мотор
“Анзани”, вратио се у Суботицу и прионуо на посао. За овај
свој врхунски техничко-технолошки производ, оног времена, користио је материјале који су му се нашли при руци:
точкове од старог моторцикла, затеге од жица са клавира,
седиште од прућем плетене баштенске фотеље, резервоар
од канте за млеко…Тако је настао авион „Сарић Бр.1“, једнокрилац, са распоном крила од 8,5 м и трупом дужине 7,5
м. чију је основу чинила дрвена решетка спојена оковима
и жицама. Сарић пребацује свој моноплан на коњско тркалиште, где је изградио скроман хангар у облику слова „Т“. Ту
наставља са радом и пробама на авиону и мотору.
Још током јуна 1910. године, прво је рулао по травнатој
писти-ливади, упознавајући свој авион и могућности мотора од 25 КС, да би после неколико неуспешних покушаја и
малера који су га пратили, успешно изводио краће летове.
Управо за ове догађаје везана је и једна анегдота коју је, једном приликом, Сарић испричао пријатељима.
Наиме, да би популарисало ваздухопловство, градско веће
Будимпеште је заказало Прво међународно такмичење аероплана у Будимпешти, на Ракошу, од 5. до 15. јуна 1910.
године, по пропозицијама и уз одобрење - ФАИ. Веће је
за такмичење определило 250.000 круна, као гаранцију за
ту манифестацију. То је било довољно да привуче многе
асове и пилоте из Угарске али и иностранства, па се тако
на списку пријављених учесника нашло и име Ивана Сарића.
Да би се што боље припремио, интензивирао је своје припреме. Једном приликом, када његови помагачи нису дошли,
због неких својих послова, Сарић је замолио две жене, које
су у близини окопавале кукуруз, да му помогну и придрже
реп авиона док им не каже да га пусте. Оне пристадоше,
ухватише чврсто реп авиона, док је Сарић додавао гас и повећавао број обртаја на мотору. У једном моменту, снага
ветра коју је правила елиса, подиже сукње жена помагача
и оне изненађене, уз отегнуто ијууууууу, пустише авион и
брже-боље прихватише сукње. Женска част је спашена, али
је авион пао на „нос”. Елиса се забила у земљу, оштећено је
и крило, а епилог свега је да Сарићевог имена није било
на крају у извештају међу учесницима Првог међународног
такмичења аероплана у Будимпешти.
Када је завршио неопходне поправке, довољно савладао
технику пилотирања и стекао неопходно самопоуздање,
Сарић је желео да своје умеће летења покаже суграђанима.
Да би им скренуо пажњу на „јавни лет“ који планира, Сарић
је читаву Суботицу облепио са 1.000 плаката, на којима обавештава грађанство да ће у недељу, 16. октобра, у три сата
поподне, на коњском тркалишту, он, Сарић Иван, суботички
авијатичар, извршити више летова на свом моноплану. Сарић је дао и неколико интервјуа локалној и престоничкој
штампи, која је о овом догађају известила јавност.
Међутим, 16. октобра у заказано време, у три сата поподне, полетање није било могуће. Сарић је оклевао, чекајући
да се ветар стиша, али ветар није престајао да дува. Сарић
је, као и много пута пре тога, одлучио о својој судбини бацајући новчић „писмо-глава“. На жалост, и поред великог
броја грађана на овом догађају и бројних новинара и фо-

торепортера, нема ни једне фотографије са самог јавног
лета. Ипак, ондашња штампа је забележила: „Наши снови су
се, дакле, остварили и на суботичком коњском тркалишту,
где се на св. Стипана одржавају трке коња, а другим данима
пасу мирне краве, уз ватрене овације одушевљених хиљада
људи, полетео је у ваздух и поносно крстарио кроз срџбом
узбуркано ваздушно море, авион Ивана Сарића. Скршена
је магија, сада је публика већ видела да се крв наше крви
Иван Сарић ухватио у коштац са ваздухом и победио га.
Беснео је скоро оркан, треба бити храбар морнар да се
отисне у овакво време. Зидови трибина од дасака су крцкали, стењали, повијали се, високи стуб за маркирање замало
да се не поломи. Искушавајући Бога, уносећи стрепњу у сваког човека, с човечанским осећањима, Иван Сарић је сео у
машину и летео (...)
Узлетање је каснило јер је ветар био веома јак. Ветромер је
показивао брзину од 12-14 м/с, те су из редова публике молили Сарића да се не коцка са животом. Уз све то хладноћа
је била неподношљива, ветар није попуштао и већ су разгласили да ће изостати узлетање, када је Сарић, упркос свим
противљењима, наредио да се на маркациони стуб подигне
црвено-бела заставица: машина полази. И у таквом времену
у каквом у Будимпешти не би ни извукли машине, скочио је
на машину. Ветар је срдито подизао крила моторне птице,
збацио капу са Сарићеве главе, али је мотор већ бректао,
машина је пошла и након залета од једва 25 метара - напустила тло.“
Сарић је тог 16. октобра 1910. године, пред 7.000 својих
суграђана, приредио “јавни лет” прелетевши, том приликом,
на висини од 20 метара, цело коњско тркалиште у Суботици. Тога дана Сарић је направио још 2-3 лета, правећи
вешто заокрете и враћајући се на полазну тачку, што је за
оно време био велики подвиг умешности пилота.
Тако је Иван Сарић, градски књиговођа, генијални самоуки
конструктор, градитељ авиона и храбри летач из Суботице,
постао први човек, на овим просторима, први пилот у Србији и на Балкану, који је успешно полетео справом тежом
од ваздуха, покретаном сопственим мотором.
„О емоцијама које су га обузеле приликом извођења овог
историјског лета, Иван Сарић се касније присећао: „Осећај
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Навикао на популарност и окружење новинара и својих Суботичана, Сарић је у позним годинама, имао утисак да је заборављен. За разлику од многих других пионира авијатике,
Сарић је доживео дубоку старост. Умро је у деведесетој
години живота, 23. августа 1966. године у Суботици. Његови суграђани, који у праскозорју настанка наше авијатике,
далеке 1910. године нису схватали праву величину и значај
Сарићевог рада, одали су му почаст, подижући му споменик,
са постаментом у облику „новчића среће“ који је увек носио
са собом. На постаменту је уцртан авион „Сарић Бр. 1“ у
природној величини, а у његовом тежишту стоји скулптура Ивана Сарића ослоњена, десном руком на бицикл,
А док
Р
у левој држи елису авиона. У склопу прославе Б
Дана града
О
П АузДпостављену
2010. године споменик је реконструисан
одговарајућу расвету. Аеро-клуб у Суботици носи име „Иван
Сарић“, Прва техничка школа добила је назив „Иван Сарић“.
У Градском музеју Суботице, у Музеју ваздухопловства Београд и у Спортском и пословном центру „Војводина“ у Новом Саду, постављене су изложбе поводом 100 година од
првих летова авионом Ивана Сарића, летова који су уједно
обележили и 100 година од настанка авијатике у Србији и
на Балкану.
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И 2020. године, након 110 година од првог Сарићевог лета,
он није заборављен. У центру Новог Сада, 16. октобра
2020. у галерији Ла Виста је отворена изложба фотографија
о Ивану Сарићу, његовом животу и раду и подвигу који је
направио, а у Суботици, Аероклуб „Иван Сарић“ је организовао меморијално окупљање на Аеродрому „Суботица“ уз
одавање поште, откривање спомен плоче и приказивање
документарног филма о Ивану Сарићу. На крају, одржан
је и приказ летења у част великана нашег ваздухопловства,
Ивана Сарића.
Жељко Вулетић, генерални секретар ВСВ
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да сам победио ваздух, да сам над највишом кућом у Суботици, да ћу с временом стићи још више под облаке... то
су осећаји који се не могу изразити. То само једном човек
осећа у животу.“
Не само да је био неустрашив и вешт летач, него је Сарић
био и добар трговац. Тако је већ после пар дана од велике
представе на коњском тркалишту, схватио да му слаб мотор
од 25 КС представља проблем за прављење дужих летова.
Прионуо је на посао да направи нов, савршенији авион, „Сарић Бр. 2“,па му је за тај подухват требао и нов, јачи мотор.
8. новембра 1910. г. Сарић је добио одговор од будимпештанске фирме „Ваш Геза и син д.д.“ за куповину Делфосовог
седмоцилиндричног мотора од 60 КС по цени од 7.600 круна. Да би смањио трошкове, Сарић је понудио „у компензацију“ свој стари троцилиндрични мотор „Анзани“ који је
процењен на 1.800 круна, па је тако, за нов мотор, доплатио
само разлику од 5.800, за шта је тражио помоћ од Градског
већа у износу од 5.000 круна за мотор и још 2.000 круна
за изградњу „правог“ хангара. Овде упознајемо још једну
Сарићеву особину, вештог трговца, добављача, који је још
давне 1910. г. увео, данас савремене облике трговине: компензацију, продају „старо за ново“ и наравно, донаторство
и спонзорство.
Но, како било, да било, нови мотор се није показао најбоље,
па иако постоје фотографије новог авиона са седмоцилиндричним Делфосовим мотором, немамо валидних података
да је „Сарић Бр. 2“ правио и успешне летове. Иван Сарић је,
по неким казивањима, уз помоћ суботичких ковача и других
мајстора, успео да сам себи направи нов мотор! Да ово Сарићево ремек-дело, петоцилиндрични мотор од 50 КС није
сачуван у Музеју ваздухопловства Београд, тешко би било
поверовати, да је један општински службеник, у војвођанској паланци, давне 1910. године, успео да направи такав
технички подвиг!
Сарић ни после овог успеха не мирује, већ далеко од очију
јавности, ради на пројекту десетоцилиндричног мотора
од 100 КС. Успева да за то заинтересује команду авијације
у Бечу, па пошто је успешно одбацио све оптужбе за плагијат и доказао оригиналност неких својих решења, Сарић
неколико година, током Првог светског рата, проводи у фабрици авиона у Винер Нојштату. Очигледно да је судбина
Аустроугарске у Великом рату утицала и на судбину произ-
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Иван Сарић се још једном, крајем лета 1935. године, четврт века после својих првих летова, враћа на тркалиште
А Р крај
Н
фабрике ђубрива „Зорка“ и то као члан
Аеро-клуба
у СуО
БАЛ
ботици. У чланку под насловом „Сјајан успех аеро-клуба у
Суботици“ забележено је и ово: „После подне је отпочео
програм пред многобројном публиком. Пилоти су својим
бравурама задивили публику. Сарић, стари ветеран, поново
је полетео у висину само сада у најмодернијем типу авиона.
Сарић је с овога места пре 25 година први пут се дигао у
висину на аероплану који је он сам направио...“
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водње Сарићевог авионског мотора, о чему нема поузданих података.
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Најбољи УЛЛ спортиста
у 2020.години:
1.Дејан Беда, АК „Ћуприја“
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Ултралако летење
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Протекла 2020. година била је изузетно неповољна за
пилоте који се такмиче у ултралаком летењу, с обзиром да је
пандемија корона вируса онемогућила бројне планиране
активности, а пре свега најважније домаће такмичење –
државно првенство. Такмичење за најбоље у држави је било
планирано крајем августа месеца, на спортском аеродрому
Ћуприја, у непосредној организацији АК „Ћуприја“. И поред
изузетних напора увек одличног организатора, безбедност
и здравље људи је било на првом месту, те је због мера
које су биле на снази и ванредне ситуације на територији
општине Ћуприја, такмичење морало бити одложено за
следећу годину.
Ипак, у првом повољном дану у септембру месецу,
организатор је на ћупријском аеродрому дочекао
различите типове ваздухоплова и пилоте који су дошавши
на аеродром приказали сву лепоту генералне авијације.
Тако су се на аеродорму у Ћуприји могли тога дана видети
моторни змајеви, ултралаки авиони, као и млазни хеликоптер.
Иначе, ово су чести посетиоци код домаћина АК „Ћуприја“,
који се од 2020.године може подичити још једним успехом
– решењем Директората цивилног ваздухопловства РС клуб
је постао Центар за обуку пилота ултралаких ваздухоплова.
Тиме је постао прва школа летења икада основана у Ћуприји,
од првог помињања аероклуба и оснивања 1927.године.
Захваљујући председнику АК „Ћуприја“ Горану Стојковићу,
који је и Координатор за ултралако летење ВСС, може се
рећи да пилоти овог типа авијације не треба да брину, јер
као добар домаћин на својој територији, биће и јесте исто
такав за читаву заједницу ултралаких пилота у Србији.
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ЗА ПИЛОТЕ УЛТРАЛАКИХ
ВАЗДУХОПЛОВА
НЕМА ПРЕПРЕКА
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Фото: Момир Царевић
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Најбољи пилоти опште
авијације у 2020.години:
1. Александар Годић АК „Наша Крила“ Параћин
2. Томислав Шалетић АК „Наша Крила“ Параћин
3 . Миливој Петровић АК „Ваљево“
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ПИЛОТИ ИЗ ПАРАЋИНА ПОБЕДНИЦИ
„МЕМОРИЈАЛА ПИЛОТ МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ“

АЛЕКСАНДАР ГОДИЋ НАЈБОЉИ У
ПРЕЦИЗНОМ ЛЕТЕЊУ ОПШТЕ АВИЈАЦИЈЕ

Учесници ДП са судијским тимом

Победници - Томислав Шалетић и Никола Наумовић

Најбољи учесници

На такмичењу у рели летењу, одржаном у част првог
српског пилота Михајла Петровића, 4.јула на спортском
аеродрому у Трстенику, најуспешнија је била посада Аеро
клуба „Наша крила“ из Параћина – Томислав Шалетић и
Никола Наумовић. Тандем из Параћина је управљајући
авионом „Утва-75“ показао да је спој младости и искуства,
прави рецепт за добар резултат, те је освојено прво место
у конкуренцији од седам посада пилота из Србије.
У организацији Аероклуба „Трстеник“, пилоти из Ваљева,
Сомбора, Параћина, Смедерева, Ћуприје и домаћина
Трстеника, су се такмичили у задацима извиђања, временске
тачности и прецизног слетања. У укупном пласману, поред
победника из Параћина, друго место је освојила посада
Аеро клуба „Смедерево“ (Владимир Спасић и Борис
Тацковић), а треће место посада Аеро клуба „Ћуприја“
(Дејан Беда и Горан Стојковић). Међу пилотима, боје дама
је бранила Оливера Кнежевић из Аеро клуба „Ваљево“. За

један бод заостатка иза трећепласираних, четврто место
су заузели пилоти из Аеро клуба „Трстеник“ (Сарић и
Милутиновић).
Такмичари су летели са спортског аеродрома у Трстенику,
преко Груже, Влакче, Врњачке Бање, са повратком на
почетни аеродром. Изнад села Влакча, родног места
Михајла Петровића, извршен је почасни заокрет у славу
овог великана ваздухопловства. Ово меморијално
такмичење је као и претходних година показало да
садашњи изврсни пилоти спортске авијације чувају сећање
на своје претходнике од којих је све кренуло и који су им
крчили пут којим данас иду. У овом случају пилотске посаде
са такмичења у Трстенику су својим примером показали да
поред неговања традиције, негују и данас општу авијацију
на својим аеродромима и у својим срединама, како као
такмичари, тако и као руководиоци својих аеро клубова и
спортских удружења.
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Најуспешнији пилоти

Титула државног првака у општој авијацији у дисциплини
прецизно летење, 2020. године је отишла у руке пилоту
Александру Годићу из Аеро клуба „Наша крила“ из
Параћина. Пилот Годић је био најбољи такмичар 25.
Првенства моторних пилота Србије у прецизном летењу,
одржаном од 25. до 27. септембра на аеродрому „Биково“
код Суботице у организацији Аеро клуба „Иван Сарић“ из
Суботице и Ваздухопловног савеза Србије.
На државном првенству у општој авијацији у дисциплини
прецизно летење поред првопласираног Александра
Годића, друго место је освојио његов клупски колега
искусни Томислав Шалетић из АК „Наша крила“ Параћин,
а треће место Бранимир Вуковић из клуба домаћина
АК „Иван Сарић“ из Суботице. Да би били успешни у

генералном пласману, пилоти су најпре морали забележити
добре резултате у задацима датим у оквиру унапред
одређене маршуте – временска тачност, извиђање и
слетање. Тако се оцењивала брзина и тачност пилота,
вештина изналажења објеката из ваздуха означених на мапи
и прецизност слетања. Александар Годић је имао добар
забележен резултат у сваком појединачном задатку, што је
резултирало најбољим крајњим резултатом. Поред пехара
за државног првака, Годић је понео и прелазни пехар
„Иван Сарић“, који се додељивао за победника некадашњег
традиционалног спортског такмичења пилота авиона
„Меморијал Ивана Сарића“. Одличан домаћин суботички
аероклуб је овим такмичењем, поред осталих активности,
обележио и 110 година од првог лета авионом чувеног
пилота и конкструктора Ивана Сарића.
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Победничке посаде
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Другопласирани пилоти из АК "Трстеник"
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Победнички тандем из АК "Ваљево"

Пилотска посада Аеро клуба „Ваљево“ у саставу Миливој Петровић и
Тодор Наранчић освојила је прво место на Државном првенству у рели
летењу, одржаном на аеродрому Дивци код Ваљева 24.октобра. Ова
двојица пилота из клуба домаћина су најбољим резултатима у појединачним
дисциплинама, успели да се изборе за највишу позицију у генералном
пласману од укупно осам пилотских посада из аероклубова из Србије.
Задаци које је 16 спортских пилота из Параћина, Зрењанина, Смедерева,
Трстеника, Кикинде и Ваљева извршавало током такмичења били су
временска тачност, извиђање и прецизно слетање. Поред победника
који су били најбољи у извиђању и слетању, прво место у дисциплини
временска тачност заузели су пилоти из АК „Трстеник“ – Александар
Унчанин и Дејан Сарић. У дисциплини слетање су прво место са пилотима
из Ваљева поделили и пилоти из АК „Трстеник“ – Душан Тодоровић и
Стеван Игањатовић, који су такође показали одличну прецизност у овом
задатку. У генералном пласману који представља збир резултата из све три
дисциплине, поред првопласираних Ваљеваца, друго место су освојили
Душан Тодоровић и Стеван Игњатовић из АК „Трстеник“ и треће место
посада параћинских пилота из АК „Наша Крила“ Параћин – Александар
Годић и Драган Обрадовић.
На државном првенству су наступили искусни, али и млади пилоти из
српских аероклубова. Кикинду су представљали Ника Адамов и млада
дама пилот Николина Адамов, а Трстеник две посаде од четири врсна
пилота – Душан Тодоровић, Стеван Игњатовић, Александар Унчанин
и Дејан Сарић. Боје Зрењанина су бранили Лазар Танасковић и Владан
Петровић, док је Параћин имао две посаде на овом државном првенству
- пилоти Александар Годић, Драган Обрадовић, Томислав Шалетић и
Никола Наумовић. Из АК „Смедерево“ су наступили Владимир Спасић и
Борис Тацковић. Домаћина АК „Ваљево“ представљали су искусни Миливој
Петровић и Тодор Наранчић, који су постигнутим резултатом донели
свом клубу и граду титулу државног првака после дуже времена, и тиме
потврдили да Ваљево држи истакнуто и важно место на мапи спортског
ваздухопловства Србије, још од далеке 1933.године када је аероклуб и
основан.

Н

СТ

ВО

ТИТУЛА ДРЖАВНИХ ПРВАКА ЗА ВАЉЕВО

РА

Н
КЕТ

О

Најбољи спортисти у падобранству
у 2020.години:

Заједничка фотографија свих учесника пилота
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1. Александар Цветковић, ПК “Архистратиг“ Београд
2. Милан Светозаревић, ПЕВС “Небеске Видре“
3. Радослав Кораћ, ПК “Архистратиг“ Београд
41

Падобранство

Падобранство

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВИЋ И
ПАДОБРАНСКИ КЛУБ „АРХИСТРАТИГ“
ПОБЕДНИЦИ ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА

Најбољи у држави у 2020.години

Учесници државног првенства

Титулу државног првака у падобранству за 2020. годину
освојио је Александар Цветковић из Падобранског клуба
ветерана 63.падобранске бригаде „Архистратиг“ из
Београда, а његов клуб је проглашен за најбољу екипу
66. Отвореног првенства Србије у падобранству у
дисциплини скокови на циљ. Такмичење је одржано од 18.
до 20. септембра на спортском аеродрoму "Лисичији Јарак"
код Београда, уз учешће 36 такмичара из осам клупских и
мешовитих екипа.
У оквиру националне конкуренције, од 30 такмичара из
четири клуба из Србије, убедљиво највишу позицију је
заузео Александар Цветковић. Вицешампионско друго
место је освојио Милан Светозаревић из Падобранске
екипе Војске Србије „Небеске видре“, а треће место, са
само једним бодом заостатка иза другопласираног, припало
је Радославу Кораћу из ПК „Архистратиг“ из Београда.
Тројица првопласираних у својој досадашњој каријери
имају забележених у збиру преко 10.000 падобранских
скокова, те овај резултат представља спој дугогодишњег
искуства, рада, знања и умећа у оквиру ове падобранске
дисциплине.
Прваци државе екипно су падобранци Падобранског
клуба ветерана 63. падобранске бригаде „Архистратиг“
из Београда – Александар Цветковић, Радослав Кораћ,
Слободан Терзић, Горан Стојановић и Александар
Милошевић. Друго место је освојила Падобранска
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екипа Војске Србије у саставу Милан Светозаревић,
Дејан Цветковић, Дарко Качавенда, Радмила Ђурић и
Синиша Мићић. Треће место припало је падобранцима
из Аероклуба „Наша крила“ из Параћина – Борислав
Иветић, Никола Цветковић, Мирољуб Јанићијевић, Драган
Обрадовић и Светлана Симић.
У отвореној конкуренцији, поредак првопласираних
је исти као и у националној конкуренцији – Александар
Цветковић, Милан Светозаревић и Радослав Кораћ. Екипно
такође су најуспешнији „Архистратиг“, затим „Небеске
видре“ и „Параћин“. Међу дамама, најбоља је била Ина
Гител која је бранила боје клуба „Skydive“ из Бања Луке,
испред другопласиране Радмиле Ђурић из ПЕВС „Небеске
видре“ и трећепласиране Светлане Симић из АК „Наша

Крила“ Параћин. У јуниорској конкуренцији прво место је
освојио Немања Гаврић из Падобранског клуба „Skydive“ из
Бања Луке, док је друго место заузео Стефан Живковић из
АК „Наша крила“ из Параћина и треће место Душан Лукић
из такође параћинског клуба.
Такмичење је обележило и учешће најмлађег и настаријег
такмичара између којих је разлика чак 70 година! Ибрахим
Калесић из АК „Тузла“ наступио је у отвореној конкуренцији
такмичења, и са својих 86 година живота и даље се активно
такмичи. Најмлађа дама, Сара Лукић из Аеро клуба „Наша
крила“ Параћин, недавно је стекла падобранску дозволу и
са својих 16 година први пут наступила на такмичењу. АК
„Наша крила“ Параћин је на овом такмичењу учествовао
са три јуниора, што је велики корак како за саме младе
такмичаре, тако и за такмичарско падобранство. 66.
Отворено падобранско првенство је тиме окупило
падобранце од 16 до 86 година – генерације од 2003.
годишта па све до 1934. годишта.
На такмичењу је изведено укупно седам серија скокова,
те је за што бољи резултат такмичар падобранац морао
имати континуирано добар резултат у свакој серији, да би
у укупном збиру имао најмањи и уједно најбољи резултат.
У дисциплини скокови на циљ се вреднује прецизност
такмичара у извођењу скока из авиона падобраном са
1000 метара на центар циља пречника два центиметра.
Најпрецизнији је тако и најбољи. Првопласирани
Александар Цветковић је заслужио прво место са
резултатима 1 цм из два скока, 2 цм из два скока, 3 цм из

Светлана Симић из Параћина прецизно ка циљу

два скока и 4 см из једног скока, и тиме понео шесту титулу
државног првака у падобранству, освојену у досадашњој
спортској каријери.
Такмичарски скокови су извођени из војног авиона АН-2,
који је уз петочлану посаду припадника Војске Србије, био
огромна подршка реализацији такмичења, на начин да је
омогућено да се изведе преко 250 скокова падобранаца.
Да се такмичење одвија у реду, водио је рачуна директор
такмичења Никола Боровац, делегат такмичења Љубиша
Наумовић и судијска екипа Милош Јанковић, Јова Стејић,
Ненад Бркић, Теодора Трифунов на челу са главним судијом
Ненадом Стојиљковићем. 66. Отворено падобранско
првенство је било такмичарски део падобранске
манифестације Балкански скок пријатељства, која је
традиционално окупила бројне падобранце ветеране 63.
падобранске бригаде. Тиме су се 2020. године удружили
на једном месту активни падобранци такмичари и
падобранци ветерани, на спортском аеродрому Лисичији
Јарак од 18. до 23. септембра.

Најстарији такмичар, најмлађа такмичарка и даме падобранке

43

Падобранство

Падобранство

БАЛКАНСКИ СКОК ПРИЈАТЕЉСТВА

Спортски аеродром "Лисичији Јарак" је и у 2020. години
био место где су се традиционално окупили ветерани 63.
падобранске бригаде – учесници падобранске манифестације „Балкански скок пријатељства“, како би освежили своја
до тада стечена знања, ојачали пријатељства и извели што
више падобранских скокова.
Активни падобранци такмичари и падобранци ветерани,
чувају традицију манифестације Балкански скок пријатељства, која је покренута 1993. године, у сарадњи Грчке уније
резервних падобранаца и 63. Падобранске бригаде из
Србије. У 2020.години су падобранци ветерани били ускраћени за долазак бројних пријатеља изван граница Србије, због ситуације са вирусом Ковид-19 и мерама које су
током године биле на снази. Ипак, да боје својих држава
представљају на „Балканском скоку пријатељства“ успели су
падобранци из Грчке, Русије, Северне Македоније, Бугарске, Мађарске, Републике Српске, Црне Горе и Србије. По
први пут, у 2020.години, падобранци такмичари – учесници државног првенства у падобранству и падобранци ветерани су имали пет заједничких дана дружења, искустава,
знања и падобранских активности, које заједнички деле као
љубитељи висина. Поред њих, посетиоци су имали прилике
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да виде извођење различитих врста падобранских скокова – од индивидуалних, тандем скокова па до такмичарских
скокова изведених скоком из авиона са хиљаду метара са
задатком приземљења на центар циља пречника два центиметра. Укупно су релизована 44 авио полетања и извршено
је 528 падобранских скокова од стране 120 учесника из
девет држава.
Приликом отварања манифестације присутнима су се обратили Лабуд Булатовић, председник Ваздухопловног савеза Србије, Миодраг Кастратовић, генерални секретар
Падобранског клуба ветерана 63. Падобранске бригаде „Архистратиг“, Ибрахим Калесић из Тузле, најстарији

учесник, Јоргос Мастакурис из Грчке, Миајло Бацковић,
генерални секретар Удружења ветерана 63. Падобранске
бригаде Црне Горе и бригадни генерал и падобрански инструктор 1. класе Сава Иришкић из Генералштаба Војске
Србије. „Балкански скок пријатељства“ је званично отворен
од стране Дарка Удовичића, помоћника министра за спорт
у Министарству омладине и спорта РС.
Ова падобранска манифестација је подржана од стране
Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства одбране, које подршку пружа кроз ангажовање
војног авиона АН-2 за превоз падобранаца и извођење падобранских скокова.
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ОНИ ПОМЕРАЈУ ГРАНИЦЕ У СРПСКОМ
ПАРАГЛАЈДИНГУ
Протекла 2020. година ће остати забележена као година
са рекордним бројем постигнутих рекорда у параглајдингу у дисциплини прелет. Добро летење је обележило целу
годину и пилоти парглајдера широм Србије, од севера до
југа, су само бележили нове резултате и нове прелете на
резултатским листама и у евиденцијама летења. Двојица пилота су се издвојила и постизањем државних рекорда, полетањима са спортског аеродрома „Биково“ код Суботице
и полетишта „Вршачка кула“ код Вршца. Тако је тандем параглајдинг пилота – Марко Милутиновић из Спортског клуба
„ФлајФит“ из Београда и Жељко Овука из Клуба слободног
летења и бициклизма „Арес“ из Београда забележио чак
осам нових државних рекорда у прелету параглајдером.

ваздуху и прелетео 4.120 километара. Најбољи лични резултат је прелет у једном дану од 225 километара, а најинтересантнији лет је био са „колегом у висинама“ Жељком
Овуком и трајао је осам и по часова. Био је специфичан,
заједнички смо претходно направили план, по полетању
летели заједнички, и слетели после толико сати у вечерњим
часовима.“ Марко је неко ко се последњих година укључио
у токове параглајдинга и придружио људима који раде на
креирању овог спорта у Србији. Као неко ко је више био
окренут рекреативном, а не такмичарском летењу, и као
млад човек у овом спорту, овако види свој спорт данас:
„Видим напредак, разумевање и сарадњу. Видим око себе
стручне људе који одређују како ће неки догађај протећи

и то ми улива поверење и охрабрује ме да учествујем на
такмичењима, и да заволим дисциплине у којима раније нисам уживао. Волео бих да видим ригорознији приступ код
субјеката задужених за издавање дозвола пилотима и центрима за обуку, а све у циљу веће безбедности и смањењу
повреда на годишњем нивоу. Такође, волео бих и зоне слободног летења. Мој савет за све новајлије у овом спорту
је да одаберу добру школу и групу људи који ће чинити
њихово окружење за време трајања обуке и даљег рада. То
је једини пут и начин да се смање шансе за повреде, страх
и проблеме у овом спорту. А на искусним пилотима је да
направе атмосферу добродошлице и несебично поделе
знање,“ закључује Марко Милутиновић, носилац два државна рекорда у 2020.години.

Пилоти Параглајдинг клуба „Голија“ Рашка Зоран Петровић
и Предраг Дудић су и у 2020.години били у самом врху
српског параглајдинга. Предраг Дудић, који је уједно и
председник Комисије за параглајдинг ВСС, је у 2020. години имао најбољи резултат у дану прелет од 80 километара, а екипно прво место и на државном првенству и у лиги
Србије.

Предраг Дудић
Срђан Ристановић

Жељко Овука

Жељко Овука је током 2020. године остварио преко 30
полетања, око 90 сати налета и прелетео преко 2300 километара укупно. У последњих 10ак година има збалежених
око 800 сати у ваздуху и преко 15.000 километара које је
превалио са безмоторном летелицом – параглајдером.
Марко Милутиновић је пилот који последњих година бележи одличне резултате у прелетима. Параглајдингом је
почео да се бави рекреативно од 2013. године. „Веома је
вероватно да сам почео и коју годину раније, али тада нисам разумео спорт, већ сам уживао у боравку у природи
и дружењу. То је била моја улазница у параглајдинг. Значајније резултате нисам постизао због мањка вештина и
тактике за такмичарско летење, али и приоритета које сам
поставио, а они су увек нагињали ка рекреативном летењу.
Најзначајнији резултати су ми били дугачки летови са разних полетишта у Србији. Данас, моји планови су да победим на једном такмичарском задатку у будућности,“ истиче
Марко, који се професионално бави ИТ подршком за мала
и средња предузећа, али и поред тога проналази време
за спорт у коме ужива. „У 2020.години сам имао 180 сати у
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Марко Милутиновић

Постигнути државни рекорди у 2020.години:
1. Жељко Овука 211,27 км, Прелет по правцу
2. Марко Милутиновић 218,64 км, Прелет са
једном окретном тачком
3. Жељко Овука 212,97 км, Прелет са једном
окретном тачком

Поред Марка, прелете од преко 100 километара у 2020.
години је остваривао и Срђан Ристановић, његов клупски
колега. Он је укупно током године прелетео преко хиљаду
километара и имао преко 50 сати налета. Најбољи дневни
резултат му је био прелет од 150 километара.
И Владимир Бачанин из Параглајдинг клуба „Аир 037“ из
Крушевца бележи годинама континуирано одличне резултате. У 2019.години је постао и носилац највишег признања
„Златни орао“, а 2020.године је освојио дуплу титулу – првака државе и првака лиге Србије у прелету параглајдером.
Такође, у 2020.години је прелетео преко 2000 километара,
остварио преко 90 сати налета и најбољи дневни резултат
прелет од 172 километра.

4. Марко Милутиновић 225,44 км, Прелет по
дистанци са максимум три окретне тачке
5. Жељко Овука 214,20 км, Прелет по дистанци са
максимум три окретне тачке
6. Жељко Овука 104,06 км, Прелет по правцу са
повратком назад
7. Жељко Овука 103,50 км, Прелет по
декларисаном правцу и назад
8. Жељко Овука 24,46 км на час, Брзина прелета у
км на час по правцу и назад на дужини од 100 км

Владимир Бачанин

Зоран Гуги Петровић, његов клупски колега је неко ко је синоним за српски параглајдинг и ко „држи све конце у рукама“ када је овај спорт у питању. Како теоријски знањем, тако
и практично резултатима и радом на терену. „У параглајдингу сам од децембра 1996. године, када сам као једриличар и падобранац започео са новом ваздухопловном дисциплином. Велику помоћ у учењу параглајдинга имао сам
од истакнутог словеначког инструктора Сандија Маринчича из Крања. На бази искустава из Словеније, започео сам
организацију ревијалних такмичења на територији Србије,
већ 1991. године у селу Богутовац крај Краљева. Спортску
каријеру у оквиру ВСС започео сам као падобранац у екипи аероклуба "Михајло Петровић" из Краљева давних осамдесетих година прошлог века. Као пионир параглајдинга
наставио сам такмичарску каријеру у овом спорту од 1993.
године до данашњих дана. Већи део такмичарске каријере
провео сам у клубу који сам основао, ПК „Еол“ из Краљева,
мало мање у ПК „Голија“ из Рашке, за који тренутно такмичим,“ описује почетке своје каријере Зоран Петровић.
Његови најзначајнији досадашњи резултати су шестостука
титула државног првака, први наступ у дресу репрезентације СРЈ (дисциплина прелет), победа на светском купу у
прецизном слетању у Јапану и Аустрији, две појединачне и
две екипне медаље на СП И ЕП у прецизном слетању, прво
место на светској ранг листи у прецизном слетању. Такође, троструки је носилац највеће годишње награде ВСС
– Златни орао. По професији је дипломирани машински инжењер, тренутно запослен у средњем образовању младих.
„Изузетно сам срећан јер сам запослен у колективу Машин-
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ске школе ''14. октобар'' из Краљева где имам огромно разумевање и подршку за спорт којим се бавим. Секундарно
занимање ми је инструктор параглајдинга у центру за обуку пилота параглајдера ЈК "Авис" на Златибору,“ каже Зоран.
„За прошлу годину, могу рећи да је била веома тешка за организацију летачких и такмичарских активности, искључиво
због пандемије Ковид 19. Трудио сам се да испоштујем сва
ограничења која је прописао МОиС, тако да су изостали
неки бољи резултати, рекорди и учешће на такмичењима.
Срећан сам и презадовољан другим местом на ДП у прелету, не због високог пласмана, већ због тога да сам, као
ветеран, успео да летим на врхунском нивоу у конкуренцији која је до сада најјача на српском параглајдинг небу
у прелету. Налет у прошлој години је био нешто више од
132 сата са 126 летова и око 2100 прелетених километара.
То је било испод мојих планова и очекивања (због пандемије првенствено). Најбољи резултат у једном дану ми је
ако гледам бројке у прелету - 156км, али имам неколико
летова који се издвајају по другим параметрима, рецимо
достигнутој висини преко 4000 м и изазовној путањи нпр.
одлетети преко 100 км и слетети кући.“
Описао нам је и свој најинтересантнији лет: „Летење је
слично другим социјалним и културним збивањима и увек
када се дружимо или летимо у пријатном друштву, ужитак
је неописиво леп. Један од таквих летова у јуну 2020. је повезао две мени драге планине Копаоник и Столове. Сурови а тако лепи планински предели, интензивна термика са
кумулусима, лет какав се само пожелети може. Копаоник
је познат по високим базама у централним и југозападним
пределима, кад кренемо на север или североисток висине
база се драстично смањујe. У овом лету имао сам прилике
да једрим знатно изнад базе кумулуса који су се формирали испод мене и на тај начин остварим повратну путању ка
Копаонику, а потом слетање у околини Бруса.“
Зоран Петровић је човек који је испратио развој параглајдинга од почетака на овим просторима па до данас и о
данашњој ситуацији има да каже следеће: „Са великим за-

Зоран Петровић Гуги
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довољством могу да кажем како је параглајдинг од самог
почетка кренуо и креће се узлазном путањом, како у рекреативном тако и у такмичарском делу. Број нових пилота
непрестано расте, број центара за обуку такође. Имамо
добар инструкторски кадар и то је добар знак да ћемо и
даље постизати све боље и боље резултате. Такмичарски
параглајдинг у оквиру ВСС је на сигурним ногама, имамо
врхунске светске такмичаре и нове, младе такмичаре, жедне доказивања на такмичарском пољу. Наравно, огроман
рад и труд ВСС се види на делу. Прате се најновија техничка и технолошка достигнућа и могу рећи да не каскамо већ
имамо веома важну улогу на међународном плану. Неозбиљно би било рећи да смо у светском врху као Француска,
Швајцарска, Италија, Словенија али озбиљно напредујемо.
Мислим да би требало помоћи женској такмичарској популацији и кампови за младе перспективне такмичаре би
требали да буду са већим бројем кандидата.“
У будућности лично планира да младим српским пилотима олакша напредовање кроз квалитену обуку, кампове
и специјалистичке курсеве, како на теоријском, тако и на
практичном плану. „Захваљујући потпори ПК „Голија“ и даље
ћу бити присутан на такмичењима у прелету, јер ми се
јако свиђа организованост, витештво и срдачна атмосфера.
Спорт је више него леп, изазован, инспиративан, најприступачнији вид ваздухопловства и акције у природи. У овом
нашем лепом спорту, нема досаде, узбуђењима никад краја,
нове технике, нови терени, нова познанства, висине, брзине и удаљености. Параглајдинг даје јако пуно, али тражи и
да се у њега пуно улаже. Поручио бих младим снагама да
безрезервно инвестирају у квалитетну обуку и знање. Тако
како науче прве лекције, такви ће бити током целоживотне
летачке каријере,“ шаље поруку младима Зоран Петровић.
Ових шест спортиста: Владимир Бачанин, ПК „АИР 037“
Крушевац, Жељко Овука, КСЛиБ „Арес“ Београд, Предраг
Дудић, ПК „Голија“ Рашка, Срђан Ристановић, ПК „ФлајФит“
Београд, Зоран Петровић, ПК „Голија“ Рашка, Марко Милутиновић, ПК „ФлајФит“ Београд, заједно са Драганом
Мартиновићем из ПК „Соколица“
Косовска Митровица и Павлом
Павловићем из ПК „Голија“ Рашка, су на ширем списку репрезентације Србије у дисциплини
прелет. Они су заједно са осталим сјајним пилотима, члановима ове заједнице, током 2020.
године показали своја знања и
умеће резултатски и бројкама
проведеним у ваздуху и у прелетима изнад Србије. Младе снаге
и почетници имају од кога и шта
да науче, то је сигурно, а остале
колеге имају добру конкуренцију и мотивацију да напредујући
лично, утичу и на напредак читавог спорта.

ПОДМЛАДАК У СРПСКИМ
АЕРОКЛУБОВИМА
Учествовање младих људи у спорту је одувек била тежња
и основни циљ у свим спортским организацијама. Ваздухопловни спорт је сам по себи сфера интересовања различите популације од најмлађих до оних најстаријих. Најстарији
су увек нудили знање и искуство, а најмлађи доносили младост, енергију и вољу за учењем. Ти млади су у изградњи
своје спортске каријере морали да однекуда крену, а прва
адреса на коју покуцају су ваздухопловне школе и аероклубови који пружају обуке за различите спортове.
Ваздухопловни спорт је богат стручњацима, инструкторима и наставницима који су свој занат „пекли“ дугогодишњим
радом, али исто тако који су се образовали за стручни рад
са децом. И школе за различите ваздухопловне спортове
су присутне у свим крајевима Србије, а углавном су везане
за аеродроме и полетишта у летачким спортовима, и аероклубове у нелетачким спортовима. Резултат рада са децом
и најмлађим полазницима школа се увек види на такмичењима, која су прилика да сваки клуб покаже своје „богатство“ младости. У 2020. години смо на државном првенству
у ракетном моделарству и у јуниорском купу могли видети јуниоре из АК „Сремска Митровица“ (Бранислав Јевтић,
Дуња Мрваљевић, Анђела Павловић, Бојана Јевтић, Вук
Мрваљевић, Никола Дивљак, Ања Мрваљевић), из АК „Нова
Пазова“ (Младен и Милош Бунчић, Викторија Грубић), из
АК „Ада“ (Стефан Радашин, Стефан Раушки, Варга Ролф), из
АК „Живица Митровић“ Бела Црква (Марија Шупић, Милан
Живанов, Милан Витомиров), а на државним првенствима у
ваздухопловном моделарству и лига такмичењима јуниоре
из АК „Нова Пазова“ (Ђорђе Грубић, Софија Дедијер, Вукашин Чегар, Викторија Грубић, Младен и Милош Бунчић), из
АК „Зрењанин“ (Елена Сантовац), из АК „Трстеник“ (Видак
и Симона Веселиновић), из АК „Сомбор“ (Владимир Волић,
Милан Вукелић, Ивона Живковић, Стефан Настасић), из АК
„Фрањо Клуз“ Земун (Никола Ђеоргиевски). Сви они су будући велики ваздухопловци, који тренутно уз невелик број
година носе велико такмичарско искуство и резултате.
Корак даље у односу на своје најмлађе колеге су отишли
сви млади људи који су ушли у свет летачких спортова (општа
авијација, једриличарство, ултралако летење, падобранство и параглајдинг). У општој авијацији на такмичењима
смо имали прилику да видимо младог Николу Наумовића
из АК „Наша крила“ Параћин, Владанa Петровићa и Лазарa
Танасковићa из АК "Зрењанин" и Николину Адамов из АК
„Кикинда“. На државном првенству у падобранству јуниоре
из АК „Наша Крила“ Параћин – Сару Лукић, Стефана Живковића и Душана Лукића. Такође, у параглајдингу најмлађи
на државном првенству и у лига такмичењима – Богдан Белоица, Ђорђе и Петар Лазаревић, и многи други, који су
промотери младости на свим ваздухопловним пољима.

Аероклубови у Србији изналазе начин да организационо
и финансијски оплемене своје редове, а и читаво ваздухопловство младим снагама, кроз различите видове обука и
едукација. Овога пута осврнућемо се на рад у Аероклубу
„Сремска Митровица“ и нове једриличарске снаге, као и
Аероклуб „Наша крила“ Параћин и нове падобранске снаге.
Такође, ту је већ поменути млади кадар из АК „Кикинда“ и
из АК „Зрењанин“, али и падобранци и пилоти из АК „Иван
Сарић“ Суботица, једриличари из АК „Трстеник“, и други
клубови који се могу подичити подмлатком.
Аероклуб „Сремска Митровица“ прославио је пре две године 70 година постојања. Поред рада различитих секција,
у последње време посебно пажњу скреће једриличарска
секција и две младе даме – Анастасија Малешевић и Софија
Кикановић.
Деветнаестогодишња
Анастасија је рођена
у Сремској Митровици и четврта је година
Средње економске школе „9.мај“. „Почела сам да
летим са 15 година на једрилицама и самим тим
била сам најмлађи пилот
једрилице оспособљен
за самостално летење у
Србији и региону. Љубав према летењу јавила
се још у раном детињству. Мој тата се такође
Анастасија Малешевић
бавио једриличарством,
почео је када је имао 16
година због чега је регрутован у 63. падобранску бригаду, али на жалост пре мог
рођења престао је да лети. Скоро никада ми није причао
о искуствима и доживљајима, за његову љубав сазнала сам
претурајући по старим албумима, када сам нашла његову
слику која је настала током скока са падобраном. На аеродром ме је одвео само једном, мада сам била превише
мала па се тог догађаја не сећам најбоље. Мислим да је велики утицај на мене оставио филм по имену „Топ ган“. То
је био мој омиљени филм који сам са одушевњељем сваки
пут гледала, дивећи се моћним летелицама и тада пожелела
да будем војни пилот. Жеља ми је била да после основне
школе упишем војну школу и завршим Војну академију за
пилота, међутим кренула сам другим путем,“ описује Анастасија како се заинтересовала. „У јулу месецу први пут
сам летела Цесном са изванредним инструктором војним
пилотом Ђорђем Величковићем и наравно била сам оду-
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2019. године. До сада имам 62 скока и поседујем дозволу
самосталног падобранца. 2020. године сам била најмлађи
учесник на Државном првенству у скоку на циљ у Београду. Радујем се и планирам још много скокова и учешћа на
такмичењима,“ каже Сара. Њен старији брат двадесетогодишњи Душан Лукић, студент Електронског факултета у

Софија Кикановић

Никола Наумовић

шевљена. Након месец дана указала се прилика да летим
једрилицом и на предлог најмлађег инструктора у Србји
Милорада Ивановића пристала сам да идем на обуку, коју
сам завршила и затим добила дозволу SPL. Такође завршила
сам и обуку за моторне авионе и стекла PPL дозволу. Тренутно сам се посветила стицању ATPL дозволе. На међународном такмичењу у прецизном слетању у Трстенику 2020.
године, екипно тата и ја смо освојили треће место. То је
било наше прво званично такмичење и морам да признам
да сам била одушевљена резултатима.“ Планове које има
већ реализује, а објашњава који је коначан циљ: „Авијација
захтева много одрицања није довољно само да вам се свиди летење, потребна је неизмерна љубав и посвећеност
због које ће она увек бити на првом месту, одлучност, чврст
став, самопоуздање и вера у себе. Наравно потребна је и
храброст. Свако ко се бави авијацијом треба да се осећа
посебно, јер овим спортом се бави мали број људи не само
у Србији него и у свету. Људи имају неоправдан страх иако
је ваздухопловство много безбедније од друмског саобраћаја, због чега себи допуштају да пропусте једну сјајну
авантуру на небу. Планови за будућност су ми да се увек
усавршавам у свим областима, наравно највише у области
везаној за авијацију, такође да се оспособим за управљање
путничким авионом и посветим каријери професионалног
пилота.“ Њена колегиница Софија је ученица четврте године „Шабачке гимназије“ и после положеног теоријског дела
испита за дозволу пилота једриличара, имала је свој први
самостални лет. У будућности, када стекне звање пилота једрилице, планира да се активно укључи у спорт и учествује
на разним такмичењима. „Моја љубав према летењу је наслеђена од оца, и захваљујући драгим људима сам полетела
и победила страх од висине. Позивам све младе људе које
вежу исте ствари – љубав према природи и летењу, да осете невероватну слободу док освајају наизглед недостижне
висине,“ каже осамнаестогодишња Софија.

несебичном доприносу многобројних чланова. Један је од
најтрофејнијих клубова у Србији, са истакнутим појединцима пилотима и падобранцима, који су вишеструки државни
прваци и носиоци највећег ваздухопловног признања статуе „Златни орао“. Управа клуба се поноси чињеницом да су
једини клуб у Србији који бесплатно обучава младе падобранце и пилоте – будуће такмичаре. Такође, тренутно је
АК „Наша крила“ Параћин и једини клуб у Србији који има
такмичаре падобранце јуниоре, учеснике државног првенства. У 2020. години је и на државном првенству у рели
летењу учествовао њихов млади пилот Никола Наумовић,
који је претходно на рели такмичењу „Пилот Михајло Петровић“ освојио прво место у посади са искусним Томиславом Шалетићем, клупским колегом. Никола је почео да
лети 2018.године, остваривши укупан налет од 140 сати и
већ у 2020.години је био спреман да уплови у такмичарске
воде.

Аеро клуб „Наша крила“ из Параћина који је 2020.године прославио јубилеј од 85 година постојања, изнедрио
је бројне врсне ваздухопловце. Клуб постоји захваљујући
Општини Параћин, локалном Спортском савезу Параћина и
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Анђела, Душан и Стефан са инструктором Љубишом Наумовићем

Параћин је одувек био извор падобранског подмлатка, а
тренутно под својим окриљем клуб има четири јуниора –
Анђелу Андријевић, Сару Лукић, Душана Лукића и Стефана Живковића. Двадесетдвогодишња Анђела Андријевић је
рођена у Параћину и студент је треће године психологије
на Филозофском факултету у Нишу. Тренутно има 92 падобранска скока и планира у будућности да што више научи

Анђела Андријевић

од својих инструктора и колега, да усаврши скокове на циљ
и да долази на такмичења са својом екипом. „Приступила
сам клубу лета 2017.године, јер сам чула да је у току била
бесплатна обука младих падобранаца. Тако сам у жељи за
новим прелепим искуством дошла на аеродром Давидовац и нисам ни сањала да ће ми падобранство временом
постати велика љубав. Сматрам да су тренутно падобранству неопходни млади и истрајни момци и девојке, који би
одржали овај спорт у животу. Поручујем свима да прате
своје снове и буду спремни да уложе храброст, енергију
и борбеност, а заузврат ће добити слободу, љубав и много
непроцењивог искуства.“

Душан Лукић

Нишу, мало дуже је у свету падобранства. „Одувек сам из
дворишта посматрао падобранце како се куполама крећу
по небу и имао жељу да им се придружим. Љубав се јавила
већ након првог скока. Тренутно сам помоћник инструктора, на стажу за инструктора. Направио сам 340 скока.
Учествовао сам на Државном првенству у скоку на циљ последње три године и на меморијалном купу "Пет звијезда"
2019. године у Бања Луци. Поручујем вршњацима да пронађу нешто што их испуњава, посвете се томе максимално
и успех је загарантован,“ описује Душан. Од „параћинских“
јуниора најдужи стаж има Стефан Живковић, који се бави
падобранством од 2012. године, а такмичи се од 2015.
године. Има забележених 850 падобранских скокова. „Ти
тренуци које проведем у ваздуху сам, без икаквих брига, су
нешто што мало људи може да доживи и ни за шта на свету
не бих мењао те тренутке. Рекао бих да ни у једном спорту
не можете имати осећај слободе као у падобранству,“ каже
Стефан.

Сара Лукић

Поред Анђеле, чланица клуба је још једна млада дама Сара
Лукић, која је са својих 17 година била најмлађа учесница
државног првенства у падобранству. Ученица је трећег
разреда Машинско-електротехничке школе у Параћину. „За
падобранство сам се заинтересовала посматрајући напредак свог брата, а своје прве кораке на том пољу направила

Стефан Живковић
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РЦ моделарство

РЦ моделарство

Бечејска ризница РЦ модела авиона

Са освојеном награду на такмичењу

РЦ моделарство као једна од најмлађих дисциплина ваздухопловног моделарства присутна је и у Србији и заљубљеници у моделе на даљинско управљање скрећу пажњу
својим моделима на спортским аеродромима, где се повремено појаве на скуповима и такмичењима. Како се „пилот“
не налази у кабини летелице, већ њоме управља са земље,
утолико је већа тежина његовог задатка да прикаже добар
лет и да безбедно приземљи своју летелицу. Али с обзиром да је приказивање модела јавности само последњи у
низу корак у поступку стварања модела, разговарали смо
са Габором Ластовичем, четрдесетчетворогодишњим моделаром из Бечеја о РЦ моделима, њиховој изради, послу и
времену које изискују. Можемо рећи да нисмо могли имати
бољег саговорника на ову тему, јер радионица господина
Габора, скривена у Бечеју, изгледа заиста импозантно са
свим материјалом, деловима за израду модела и готовим
производима – моделима авиона.
„Тема моделарство је широк појам. Обухвата разне летелице, возила, пловила. За мене су најинтересантнији авиони,
мада нађе се у флоти и хеликоптер, а и понеки аутић. Доста
њих пита зашто баш летелице, авиони. Зато што, чак и да купите фабрички или полован, већ састављен модел, сваки пут
је изазов изаћи на ливаду, на аеродром и полетети модел.
Сваки пут када неки модел полећем први пут, имам дозу
страха у себи, због неизвесности шта ће се догодити када
оде од писте. Али ако сте све правилно саставили, пазили
на углове, центар тежишта, наместили отклоне како треба,
онда нема бојазни и модел ће летети како треба,“ започиње
наш саговорник причу о моделарству.
„Овим спортом сам почео да се бавим са осам година у
бечејском аероклубу. Тада смо израђивали мале клизаче
и моделе А1, А2. Са клизачима смо ишли на такмичења на
Ченеју и у Падеју. Због разних обавеза сам после неколико
година напустио клуб и спорт. Након доста година, 2008.
године сам се присетио тих година када сам одлазио у аероклуб и на спортске аеродроме. У том периоду сам често пролазио поред Ченеја, новосадског аеродрома, па је
можда то утицало на мене. Захваљујући томе што живимо у

21.веку и постојању интернета, почео сам да тражим теме,
слике, снимке и форуме везане за овај хоби. У суштини, материјале које смо онда користили, користе се и данас, није
се много променило, али појавили су се још неки нови и
неке нове технологије. Те године је одржано једно такмичење на Палићу, где сам отишао да видим поново уживо
како изгледа моделарско окупљање. Да будем искрен, после првих 10 минута, знао сам да поново хоћу да будем део
овог хобија и спорта.“
Да је слика радионице и модела какве данас има дуг и не
лак пут, објаснио нам је описујући како је почело. „У почетку, идеја је била да купим један фабрички модел и даљински
управљач, па када имам времена да изађем на ливаду и летим. Купио сам модел који је делимично био састављен и ја
сам само лепио хоризонтални и вертикални стабилизатор и
саставио сам крила. Већ сутрадан на ливади, пошто нисам
имао велико искуство око управљања, мој модел је после
20 секунди од полетања био на ливади. Увидео сам да ће ту
бити поправки и да РЦ прича није ни мало једноставна. Током година набавио сам озбиљније моделе, опрему, алате
и машине и моделарство је постало мој секундарни посао.
Израду, поправке и преправке модела радим заједно са
својом супругом Ериком.“
„Израда модела се састоји од више тачака. Прво, изаберемо
какав модел хоћемо да направимо и саставимо. Ту одлучимо да ли ће модел бити од пенастог материјала, дрвене
конструкције или пластике. Затим нађемо план за израду.
Планови су доступни на разним моделарским форумима,
неки су бесплатни, а неки се плаћају. Када стигне план, или у
електронском формату или одштампан, видимо шта треба
од материјала за израду. Обично на бесплатним плановима
треба сами да се снађете, док на плановима који се плаћају,
имате тачне мере о летвама, планковима и све потребне
ознаке за лакше састављање. Сам рок израде зависи од
величине и врсте модела, али и времена које можемо да
посветимо овој лепој активности. Дешава се да пројекат
завршимо за неколико недеља, али и да потраје неколико
месеци. Примера ради, модел од пенастог или пластичног

материјала можемо завршити у року од неколико дана, јер
ту након сечења, делове само залепимо и по потреби префарбамо, уградимо елктронику и може на ливаду. С друге
стране, код модела дрвене конструкције израда потраје и
код њих можемо при финиширању да направимо такве детаље, да изгледају као прави авиони.“
Габор Ластович, као сада већ искусни моделар, може да
прикаже праву ризницу својих претходних и актуелних
радова. То чини тако што пише свој блог, а присутан је и
на друштвеним мрежама и форумима. Све то са циљем да
што више људи упозна са овом темом. „Увек је лепо видети
жељу млађих генерација да се опробају у моделарству. За
садашње генерације почетника је ситуација много лакша –
постоје озбиљни симулатори где већ користите свој даљински управљач, постоји опција обуке помоћу тренер модела
авиона и повезивања два даљинска управљача инструктора
и ученика. Али најважније је да се стекну знања о разним
материјалима и њиховим применама, техничко цртање, конструисање, електроника, механика, мотористика, аеродинамика, метеорологија. И можда најкорисније, дружење на
аеродромима и ливади, где се сакупљају знања и искуства и
где увек има о чему да се прича.“
Што се тиче будућности ове дисциплине, истиче да планова увек има. „Пилотима почетницима први кораци почињу
у радионици упознавањем са летелицима. Након теорије,
могу се опробати на терену и обично већ након пар минута почетник одлучи да ли жели да постане РЦ пилот, јер
ова активност је таква или је волите или не, нема пуно размишљања. Последњих година је опао број новајлија, али надамо се да ће се то променити. Нагласио бих да почетници
не морају да буду млади људи. Драго нам је обучавати и
старију генерацију, само да нас има више. Ко постане РЦ
пилот после сам ради на својој летелици. Ми смо ту да у

Радови у радионици

сваком моменту дајемо подршку и помоћ и врата наше радионице су увек отворена.“
Поред послова у радионици, моделар Габор Ластович учествује и на такмичењима и скуповима. Посебно је поносан
на освојено прво место на „1.зимском такмичењу“ у Мађарској 2019/2020.године, по гласовима моделарског друштва
и стручног жирија. Породица Ластович је била присутна
на РЦ скуповима у Италији, Мађасркој, Хрватској, Босни и
Херцеговини и Србији. У 2020.годину посебну пажњу су
изазвали, са осталим колегама моделарима на „Трећем
ваљевском моделарском РЦ скупу“, одржаном 27.јуна у организацији АК „Ваљево“ на спортском аеродорму Дивци.
И за крај, питали смо га да ли му је неки од модела посебно драг, али очекивано сви су посебни на свој начин. Као
што је посебна и активност којом се бави и која је као таква
постала део његовог живота, што разумеју све колеге моделари и заљубљеници у свој спорт. „За ових дванаест година направио сам више десетина модела, неке за нас, неке
услужно по поруџбини. Тренутно око 15 модела флоте је
у летном стању, док је још толико пројеката који су започети или у току израде. Сваки модел је другачији и сваки се
понаша другачије. Моделарство ми је постало секундарни
посао, и због тога смо скоро сваки дан у радионици најмање четири до шест сати. Викендом, ако временски услови дозволе, идемо да летимо наше моделе. Посла увек
има, јер осим израде и поправке, ту је и одржавање флоте.
Одржавање зависи од врсте мотора и компоненти на летелици. Дакле, није довољно да будете само моделар, већ
на неки начин треба да сте и електричар и механичар. Али
лако нађемо време за радионицу, јер деца су порасла и
на својим путевима. Моделарство јесте постало део нашег
живота,“ закључује РЦ пилот, моделар и конструктор Габор
Ластович.

РЦ модели на скупу у Ваљеву, у лету изнад аеродорма Дивци
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Спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2021. годину
ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО
Назив такмичења
1. Лига Србије у ваздухопловном
једриличарству
2. Лига Србије у ваздухопловном
једриличарству
3. Лига Србије у ваздухопловном
једриличарству
4. Државно првенство

Место одржавања
Аеродром Велики
Радинци
Аеродром Ченеј

Главни датум
17-20.јун

Аеродром Биково

01-04.јул

Аеродром Биково

10-18.јул

5. Светско првенство

Немачка

18-31.јул

6. Лига Србије у ваздухопловном
једриличарству

Аеродром Краљево 29.јул – 01.август

7. Лига Србије у ваздухопловном
једриличарству
8. Светско првенство

Аеродром Трстеник 05-08.август

9. Лига Србије у ваздухопловном
једриличарству
10. Такмичење у прецизном слетању

Француска

Резервни датум

24-27.јун

07-21.август

Организатор
АК Сремска
Митровица
АК Нови Сад

Категорија такмичења
лига такмичење

АК “Иван Сарић”
Суботица
АК “Иван Сарић”
Суботица
НАК Немачка/
ФАИ
АК “Михајло
Петровић”
Краљево
АК “Трстеник”

лига такмичење

лига такмичење

државно првенство
светско првенство

Аеродром Суботица 19-22.август

лига такмичење

ПАРАГЛАЈДИНГ - ДИСЦИПЛИНА ПРЕЛЕТ
Назив такмичења
1. Отворено првенство Ваљева
2. Светско првенство

Место одржавања
Дивчибаре, Рајац или
Оклетац
Француска

23.мај - 05.јун

3. Вршац Опен

Вршац

24-27.јун

4. Светски куп

Копаоник - Рашка

10-17.јул

5. ПредЕвропско првенство и
Државно првенство
6. Меморијални куп Александар
Саша Лепир
7. Резервно такмичење

Главни датум
02-04.април

Ниш

01-08.август

Краљево

20-22.август

Главни датум
27-28.март

2. Државно првенство

Сремска Митровица 17-18.април

3. Европски куп

Београд

04-06.јун

4. Прокупље опен

Прокупље

12-13.јун

5. Светско првенство

Македонија

07-16.октобар

Арадац, Зрењанин

29.мај

12.јун

4. Сирмијум куп - светски куп

Велики Радинци

12-13.јун

26-27.јун

5. Светско првенство у ракетном
моделарству за сениоре и јуниоре
6. Државно првенство за сениоре и
јуниоре

Бузау, Румунија

21-27.август

Аеродром Ченеј Нови Сад

18-19.септембар 25-26.
септембар

Место одржавања Главни датум Резервни датум Организатор
Сомбор
13.март
30. октобар
АК Сомбор

Категорија такмичења
Лига такмичење, 1.коло Ф1Н

2. Државно првенство Ф1Н и ревијално
Ф1Н-150
3. Пан Куп Ф1АБЦХ

Сомбор

4. RCDS FPV RACE 1

20.новембар

АК Сомбор

ДП

Арадац, Зрењанин 11.април

30.мај

АК Зрењанин

Лисичији Јарак,
Београд

11.април

18.април

16.мај

24.октобар

РЦ Дрон
Београд
АК Сомбор

Лига такмичење, 1.коло
Ф1АБЦ
Ревијално такмичење

Аеродром Дивци

30.мај

06.јун

АК Ваљево

Ревијално такмичење

7. 38.Срем куп, светски куп у класама Ф1А,Б,Ц, Арадац, Зрењанин 05.јун

03.јул

ВСС

међународно – светски куп

8. Морава куп Ф1АБЦХ

Арадац, Зрењанин 06.јун

13.јун

АК Трстеник

Међународно – отворено

АК Фрањо Клуз међународно – светски куп
Земун
Лига такмичење, 2.коло Ф1АБЦ и
АК Сомбор

5. Државно првенство Ф1Е
6. 4. Ваљевски моделарски скуп

27.март

10. 25.Бачка куп Ф1АБЦХ

Ранчево, Сомбор

20.јун

12.септембар

ВСС

3.коло лиге Србије

11. DXRacing 2021

Бела Црква

26-27.јун

03-04.јул

ПК Еол Краљево

3.коло лиге Србије

12. Златибор трофеј куп 2021 Ф1Е

Златибор

26.јун

13. Златибор куп 2021 Ф1Е

Златибор

27.јун

14. Државно првенство Ф1АБЦ

Арадац, Зрењанин 11.јул

26.септембар

15. RCDS FPV RACE 2

08.август

Резервни датум
10-11.април
24-25.април

19-20.јун

Организатор
СПК Беркут
Вршац

Категорија такмичења
1.коло лиге Србије
ДП, 2.коло лиге Србије

16. Светско првенство за сениоре и јуниоре
Ф1АБЦП
17. RCDS FPV RACE 3

КВС "Кошава"
Београд
УЕСТ Прокупље

међународно

18. Винг куп Ф1АБЦХ

Лисичији Јарак,
Београд
Монконтур,
Француска
Лисичији Јарак,
Београд
Арадац, Зрењанин

3.коло лиге Србије

19. Лига Ф1Н и Ф1Н-150
20. Зрењанин Индор Опен Ф1Н и Ф1Н-150

НАК Македонија/ Светско првенство
ФАИ
Резервни датум

Организатор

Категорија такмичења

29-30.мај

АК "Бања Лука"

Међународно

2. Суботица куп 2021 - дисциплина Аеродром Суботица
релатив
3. Суботица куп 2021 - дисциплина Аеродром Суботица
скок на циљ
4. Куп Приједора "Петровдански
Урије - Приједор
куп"
5. Светско првенство у класичним Спортски аеродром
падобранским дисциплинама
Танаи - Русија
6. 67. Отворено падобранско
Аеродром Ечка
првенство Србије у дисциплини
скокови на циљ
7. Крушевачки куп у скоковима на
Аеродром Крушевац
циљ
8. Балкански скок пријатељства
Лисичији Јарак

11-13.јун

18-20.јун

Ревијално такмичење

09-10.јул

АК Иван Сарић
Суботица
АК Иван Сарић
Суботица
АК "Приједор"

09-11.јул

16-18.јул

Међународно

10-20.август

НАК Русија/ФАИ

Светско првенство

9. Куп Параћина

26.септембар

Ревијално такмичење

21-23.август

04.-06.
септембар

АК Зрењанин

ДП

24-25.август

31.август 01.септембар

АК Михајло Живић
Крушевац
ВСС

Ревијално такмичење

7-12.септембар
03.октобар

АК Наша крила
Параћин

Међународно
Ревијално такмичење

АК Сремска
лига такмичење
Митровица
АК "Фрањо Клуз" лига такмичење
Земун
АК Сремска
међународно - светски
Митровица
куп
ФАИ, НАК
Светско првенство
Румунија
АК Нови Сад
ДП

Назив такмичења
1. 6. Бачка Индор куп Ф1Н и Ф1Н-150

19.јун

4.коло лиге

Категорија такмичења
лига такмичење

ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО

Арадац, Зрењанин 12.јун

Залужани - Бања Лука
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3. 3.коло лиге Србије за сениоре и јуниоре

9. 53.Меморијал Ђорђе Жигић Ф1АБЦ

Главни датум

Аеродром Параћин

22.мај

01-04.јул

Место одржавања

1. Куп "Пет звијезда"

08.мај

НАК Француска, Светско првенство
ФАИ
КСЛ Арес
1.коло лиге Србије
Београд
ПК Голија Рашка
Међународно

27-29.август

Категорија такмичења
Ревијално такмичење

ПАДОБРАНСТВО
Назив такмичења

Резервни датум Организатор
24.април
АК Нови Сад

Организатор
АК Ваљево

ПАРАГЛАЈДИНГ - ДИСЦИПЛИНА ПРЕЦИЗНО СЛЕТАЊЕ
Место одржавања
Вршац

Главни датум
17.април

2. 2.коло лиге Србије за сениоре и јуниоре

Место одржавања
Аеродром Ченеј Нови Сад
Велики Радинци

Резервни датум
23-25.април

10-12.септембар 17-19 септем

Назив такмичења
1. Вршац Опен

Назив такмичења
1. 1.коло лиге Србије за сениоре и јуниоре

лига такмичење

НАК Француска/ светско првенство
ФАИ
АК Михајло
лига такмичење
Живић Крушевац
АК Иван Сарић
ревијално
Суботица

Аеродром Крушевац 12-15.август

РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО

отворено међународно

РЦ Дрон
Београд
АК Фрањо Клуз
Земун
АК Фрањо Клуз
Земун
АК Зрењанин

03.октобар

07.новембар

Бор

09.октобар

16.октобар

РЦ Дрон
Београд
ФАИ, НАК
Француска
РЦ Дрон
Београд
АК Винг
Београд
АК Бор

Зрењанин

10.октобар

24.октобар

АК Зрењнин

21. 10.меморијал Ивана Шекуларца Ф1АБЦХГ Аеродром
Трстеник
22. “Belgrade Fair Cup 2021” – Ф1Д и јуниори
Београдски сајам
папир 350

25.јул
14.-21.август

19.септембар 26.септембар

06.новембар 13.новембар
18.септембар

ДП

међународно – светски куп
међународно – светски куп
међународно – светски куп
ДП
Ревијално такмичење
Светско првенство
ДП
Лига такмичење, 3.коло
Ф1АБЦ
лига такмичење, 2.коло Ф1Н
лига такмичење, 3.коло Ф1Н

АК Трстеник

Лига такмичење, 4.коло
Ф1АБЦ
АК Фрањо Клуз међународно – светски куп
Земун

УЛТРА ЛАКО ЛЕТЕЊЕ
Назив такмичења
1. Државно првенство пилота
ултралаких ваздухоплова

Место одржавања
Аеродром
Ћуприја

Главни датум
07.август

Резервни датум
14.август

Организатор
АК Ћуприја

Категорија такмичења
ДП

ОПШТА АВИЈАЦИЈА
Назив такмичења
1. Меморијал пилот пуковник
Миленко Павловић
2. Меморијал Михајло Петровић

Место одржавања
Аеродром Дивци

Главни датум
09.мај

Резервни датум
16.мај

Организатор
АК Ваљево

Категорија такмичења
ревијално такмичење

накнадно

јун 2021

јул 2021

накнадно

ревијално такмичење

3. Меморијал Ивана Сарића у
прецизном летењу
4. Државно првенство у рели
летењу
5. Државно првенство у прецизном
летењу
6. Куп Параћина у прецизном летењу

Аеродром Суботица

24-25.јул

31.јул - 01.август

Аеродром Ечка

10-12.септембар

АК Иван Сарић ревијално такмичење
Суботица
17-19.септембар АК Зрењанин ДП

Параћин

25-27.септембар

01-03.октобар

Параћин

19.септембар

03.октобар

АК "Наша крила" ДП
Параћин
АК "Наша крила" ревијално такмичење
Параћин
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Адресар клубова - чланова ВСС
1. Назив клуба: Aеро клуб „Ада“ - Ада
Заступник: Немања Радашин
Адреса клуба: Ул. Змај Јовина бб, 24430 Ада
Контакт телефон: 024 852839
Емаил: ljubicadimitrov@gmail.com
2. Назив клуба: Аеро клуб „Живица
Митровић“ - Бела Црква
Заступник: Златко Жак
Адреса клуба: Ул. 1. октобра 28, П.фах 52, 26340
Бела Црква
Контакт телефон: 063/8265-223 (Златко Жак)
Емаил: akzivicamitrovic@gmail.com
3. Назив клуба: Аеро клуб „Београд“ –
Београд
Заступници: Милош Павловић и Лазар Лаћимић
Адреса клуба: Краља Петра 36, 11000 Београд
Контакт телефон: 064/237-27-27 (Милош
Павловић)
Емаил: aerobeograd@yahoo.com
4. Назив клуба: Аеро клуб „Јат“ - Београд
Заступници: Слободан Пејић и Олгица Лазић
Адреса клуба: Ул. Бранкова 18, 11000 Београд
Контакт телефон: 011/262-8829, 063/353-177
(Воја Ивановић)
Емаил: glajder@yahoo.com

8. Назив клуба: Аеро клуб „Фрањо Клуз“ Земун
Заступници: Никола Цвјетићанин
Адреса клуба: Цара Душана 57, 11080 Земун
Контакт телефон: 063/270-639 (Никола
Боровац)
Емаил: nborovac@eunet.rs
9. Назив клуба: Клуб ваздухопловних
спортова „Кошава“ - Београд
Заступници: Зоран Вукасовић и Богдан Бундало
Адреса клуба: Војвођанска 407ж, 11271 Сурчин
Контакт телефон: 064/88-324-66 (Слободан
Малетић)
Емаил: slobodan.maletic@paraglajding.org
10. Назив клуба Аеро клуб „Делта“ – Кањижа
Заступник: Миклош Оноди
Адреса клуба: Николе Тесле 4, 24420 Кањижа
Контакт телефон: 024/874-665, 063/590-823
(Миклош Оноди)
Емаил: onodimiklos@gmail.com

11. Назив клуба: Аеро клуб „Кикинда“ Кикинда
Заступник: Ника Адамов
Адреса клуба: Башаидски друм бб, 23300
Кикинда
Контакт телефон: 061/146-16-66 (Ника Адамов),
5. Назив клуба: Аеро клуб „Савски првенац“ –
063/8735-143 (Марко Прочикевић)
Београд
Емаил: nikaadamov@yahoo.com, promarco@mts.rs
Заступници: Огњен Булатовић и Владимир
Булатовић
12. Назив клуба: Параглајдинг клуб
Адреса клуба: Војводе Миленка 35/1, 11000
„Соколица“ - Косовска Митровица
Београд
Заступник: Драган Мартиновић
Контакт телефон: 063/220-621 (Лабуд
Адреса клуба: Краља Петра 1 52, 38220 Косовска
Булатовић)
Митровица
Емаил: labud@vss.rs
Контакт телефон: 065/441-41-41 (Драган
Мартиновић)
6. Назив клуба: Балонарски клуб „Дамбос“ Емаил:martintattookm@yahoo.com
Београд
Заступник: Сара Срдић
Адреса клуба: Антифашистичке борбе 67, 11000 13. Назив клуба: Параглајдинг клуб „Бабин
зуб“ – Књажевац
Београд
Заступник:
Саша Станковић
Контакт телефон: 064/895-81-49 (Срђан Срдић)
Адреса
клуба:
Књаза Милоша 41, 19350
Емаил: bkdambos@gmail.com
Књажевац
Контакт телефон: 064/353-86-12 (Саша
7. Назив клуба: Спортски клуб слободног
Станковић)
летења и бициклизма "Арес" - Београд
Емаил: marrkkoprvulovic@gmail.com
Заступник: Милена Павловић
Адреса клуба: Узун Миркова 4/1, 11000 Београд
Контакт телефон: 063/270-901 (Милена
Павловић)
Емаил: m.pavlovic@vss.rs

56

14. Назив клуба: Аеро клуб „Нова Пазова“ Нова Пазова
Заступник: Никола Бунчић

Адресар клубова - чланова ВСС
Адреса клуба: Краља Петра 1 Карађорђевића 27,
22330 Нова Пазова
Контакт телефон: 063/732-50-35 (Никола
Бунчић), 063/865-81-82 (Мартин Грубић)
Емаил: martin.grubic@yahoo.com

21. Назив клуба: Аеро клуб „Војка“ - Војка
Заступник: Бранислав Чобановић
Адреса клуба: Светог Саве 2, 22313 Војка
Контакт телефон: 063/111-15-16 (Бранислав
Чобановић)
Емаил: bane1970@ptt.rs

15. Назив клуба: Аеро клуб „Наша Крила“ –
Параћин
Заступници: Светлана Симић и Дејан Благојевић
Адреса клуба: Бранка Крсмановића 55, П.фах 46,
35250 Параћин
Контакт телефон: 063/825-35-90 (Светлана
Симић), 063/75-75-250 (Љ.Наумовић)
Емаил: office@aeroklubpn.org.rs, sky-naum@
eunet.rs

22. Назив клуба: Спортски параглајдинг клуб
„Беркут“ - Вршац
Заступници: Нинко Кљуковница и Драган Попов
Адреса клуба: Стеријино сокаче бб, 26300
Вршац
Контакт телефон: 063/386-183 (Нинко
Кљуковница), 063/71-20-765 (Г.Ђурковић)
Емаил: paragliding.vrsac@gmail.com

16. Назив клуба: Параглајдинг клуб „Бели
Орлови“ - Пожаревац
Заступници: Иван Николић и Милош Купрешак
Адреса клуба: Партизанска 1, 12000 Пожаревац
Контакт телефон: 063/335-455 (Мирослав
Марјановић)
Емаил: pk.beliorlovi@gmail.com

23. Назив клуба: Аеро клуб „Ћуприја“ –
Ћуприја
Заступник: Горан Стојковић
Адреса клуба: Змај Јове Јовановића 2, 35230
Ћуприја
Контакт телефон: 035/84-77-077, 063/600-324
(Горан Стојковић)
Емаил: goran@aircuprija.rs

17. Назив клуба: Параглајдинг клуб „Голија“ –
Рашка
Заступник: Предраг Дудић
Адреса клуба: Ибарска бб, 36350 Рашка
Контакт телефон: 064/111-77-24 (Предраг
Дудић)
Емаил: pedja_para@yahoo.com
18. Назив клуба: Аеро клуб „Сомбор“ –
Сомбор
Заступник: Стеван Јановић
Адреса клуба: Венац Живојина Мишића 14,
25000 Сомбор
Контакт телефон: 063/516-611 (Стеван
Јановић)
Емаил: bibasky@sbb.rs
19. Назив клуба: Ваздухопловно моделарски
клуб „Суботица“ – Суботица
Заступник: Дарко Сарић Лукендић
Адреса клуба: Матије Гупца 7, 24000 Суботица
Контакт телефон: 063/852-28-28 (Емил Ханак)
Емаил: vmksubotica@gmail.com
20. Назив клуба: Аеро клуб „Тител“ - Тител
Заступник: Стеван Лочки
Адреса клуба: Главна 1, 21240 Тител
Контакт телефон: 062/531-612 (Ладислав
Фиршт), 063/113-77-69 (Стеван Лочки)
Емаил: lfirst@open.telekom.rs

24. Назив клуба: Аеро клуб „Трстеник“ Трстеник
Заступник: Горан Бошковић
Адреса клуба: Живадина Апостоловића 7, П.фах
17, 37240 Трстеник
Контакт телефон: 069/607-319 (Зоран
Живковић)
Емаил: aktrstenik@gmail.com
25. Назив клуба: Аеро клуб „Сремска
Митровица“ - Сремска Митровица
Заступници: Татјана Јевтић и Мирко Павловић
Адреса клуба: Змај Јовина 2а, П.фах 15, 22000
Сремска Митровица
Контакт телефон: 063/398-648 (Мирко
Павловић), 063/622-449 (Драган Јевтић)
Емаил: aerosm.aksm@gmail.com
26. Назив клуба: Параглајдинг клуб „Грунф“ Ниш
Адреса клуба: Страхињића Бана 2а, 18000 Ниш
Контакт телефон: 063/402-919 (Горан Вучковић),
Угљеша Јонџић (063/424-803)
Емаил: goran.vuckovic71@gmail.com, jondzic@
yahoo.com
27. Назив клуба: Аеро клуб „Зрењанин“ –
Зрењанин
Заступник: Павле Марковић

Адреса клуба: Београдски пут бб, 23000
Зрењанин, Аеродром Ечка
Контакт телефон: 060/58-55-883 (Маринел
Гилезан), 063/357-011 (Павле Марковић)
Емаил: adeckazr@yahoo.com

Бујић)
Емаил: pkcirus@yahoo.com
34. Назив клуба: Аеро клуб „Кумулус“ - Нови
Сад
Заступник: Дејан Валек
Адреса клуба: Прешернова 13а, 21000 Нови Сад
Контакт телефон: 064/246-9786 (Дејан Валек)
Емаил: dvalek83@gmail.com

28. Назив клуба: Падобрански клуб ветерана
63. падобранске бригаде „Архистратиг“ Београд
Заступник: Милорад Ђошић
35. Назив клуба Параглајдинг клуб „АИР 037“
Адреса клуба: Милоша Зечевића 8/9, 11000
– Крушевац
Београд
Заступник: Милан Бујић
Контакт телефон: 064/11-69-690
Адреса клуба: Достојевског 19, 37000 Крушевац
Емаил: ky3man@gmail.com
Контакт телефон: 037/352-1090, 064/3171-949
(Милан Бујић)
29. Назив клуба: Аеро клуб „Винг“ - Београд
Емаил: paragliding037@gmail.com
Заступник: Бранко Бјелић
Адреса клуба: Титоградска 2б/1, 11080 Земун
Контакт телефон: 066/053-052 (Бранко Бјелић), 36. Назив клуба: Параглајдинг клуб
„Парасекс“ - Чачак
060/011-48-08 (Драган Лакић)
Заступници: Милош Гагић и Дејан Јекић
Емаил: aero.boske@gmail.com, laki.f1c@gmail.
Адреса клуба: Браће Глишић 14, 32000 Чачак
com
Контакт телефон: 060/418-41-44 (Милош Гагић),
060/720-16-40 (Дејан Јекић)
30. Назив клуба: Параглајдинг клуб „Еол“ –
Емаил: milos.gms@gmail.com, dejanjekic@gmail.
Краљево
com
Заступник: Слободан Обреновић
Адреса клуба: Душана Поповића 25, 36000
37. Назив клуба: Аеро клуб „Утва“ - Панчево
Краљево
Заступници: Слободан Малушић и Синиша
Контакт телефон: 064/22-32-050 (Слободан
Шијачић
Обреновић)
Адреса клуба: Жарка Зрењанина 28, 26000
Емаил: zikoglisovic@gmail.com
Панчево
Контакт телефон: 063/413-573 (Синиша
31. Назив клуба: Аеро клуб „Крилаш“ Шијачић)
Петровац на Млави
Емаил: ssijacic@yahoo.com
Заступници: Миодраг Николић и Родољуб
Стевановић
38. Назив клуба: Параглајдинг клуб "Пегаз" Адреса клуба: Бате Булића бб, 12300 Петровац
Ивањица
Контакт телефон: 063/84-34-019 (Миодраг
Заступници: Драган Рајковић и Зоран Лазић
Николић)
Адреса клуба: Венијамина Маринковића 33,
Емаил: rodja09@live.com
32250 Ивањица
Контакт телефон: 064/167-55-55 (Драган
32. Назив клуба: Аеро клуб „Иван Сарић“ Рајковић), 064/815-53-62 (Зоран Лазић)
Суботица
Емаил: d.rajkovic62@gmail.com
Заступник: Бранимир Вуковић
Адреса клуба: Матије Губца 7, 24000 Суботица
39. Назив клуба: Спортски клуб „ФлајФит“ Контакт телефон: 064/175-96-81
Београд
Емаил: aerodrom.subotica@gmail.com
Заступник: Младен Николић
33. Назив клуба: Параглајдинг клуб „Цирус“ - Адреса клуба: Петра Мартиновића 14, 11000
Београд
Златибор
Контакт телефон: 062/385-552 (Младен
Заступници: Жељко Палчић и Миодраг Бујић
Николић)
Адреса клуба: Чоловића брдо бб, 31315
Емаил: skdustdevil@gmail.com
Златибор
Контакт телефон: 064/978-77-45 (Миодраг
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Адресар клубова - чланова ВСС
40. Назив клуба: Падобрански клуб „Делта“ –
Београд
Заступници: Зоран Станојевић и Игор Жмирић
Адреса клуба: Батајнички друм бб, 11080 Земун
Контакт телефон: 060/612-73-58 (Зоран
Станојевић)
Емаил: zokizmaj@gmail.com

46. Назив клуба: Аеро клуб „Овчар-Каблар“ Чачак
Заступници: Миљан Радосављевић
Адреса клуба: Кнеза Васе Поповића 10/21,
32000 Чачак
Контакт телефон: 064/82-55-719 (Миљан
Радосављевић)
Емаил: cikloflight@gmail.com

41. Назив клуба Аеро клуб „Нови Сад“ - Нови
Сад
Заступник: Драгољуб Самарџић
Адреса клуба: Међународни пут 257, Аеродром
Ченеј, 21000 Нови Сад
Контакт телефон: 063/500-990 (Драгољуб
Самарџић)
Емаил: office@akns.rs

47. Назив клуба: Падобранска екипа Војске
Србије „Небеске видре“
Заступници: Слободан Јовановић
Адреса клуба: Сарајевска бб, 18000 Ниш
Контакт телефон: 060/306-852 (Слободан
Јовановић)
Емаил: arrow_animation@yahoo.com

42. Назив клуба: Аеро клуб „Михајло Живић“
- Крушевац
Заступници: Аца Ђорђевић и Зоран Николић
Адреса клуба: Веце Корчагина 7, 37000
Крушевац
Контакт телефон: 065/939-2000 (Аца Ђорђевић)
Емаил: yuflymaster@gmail.com

48. Назив клуба: Удружење екстремних
спортова „Топлица“ - Прокупље
Заступници: Саша Миљковић
Адреса клуба: 8.Марта 26, 18400 Прокупље
Контакт телефон: 069/606-586 (Саша
Миљковић)
Емаил: info.uest@gmail.com

43. Назив клуба: Параглајдинг клуб „Бели
Анђео“ - Пријепоље
Заступник: Илија Андрејић
Адреса клуба: Четврти децембар 1, 31300
Пријепоље
Контакт телефон: 033/710-057, 064/158-83-77
(Илија Андрејић)
Емаил: ilijaandrejic@yahoo.com

49. Назив клуба: Падобрански клуб "Феникс"
Београд
Заступници: Милан Тодоровић
Адреса клуба: Козарчева 81, 11000 Београд
Контакт телефон: 011/397-76-99, 062/222-909
Емаил: contact@skydivefeniks.com

44. Назив клуба: Спортско аеро удружење
"Јастреб" - Нови Пазар
Заступници: Санел Тртовац и Един Маврић
Адреса клуба: Војковачка 51, 36300 Нови Пазар
Контакт телефон: 063/650-737 (Един Маврић)
Емаил: akjastreb@gmail.com
45. Назив клуба: Параглајдинг клуб
„Јастебац“ - Алексинац
Заступници: Дејан Стојановић и Срђан
Станојевић
Адреса клуба: Мајора Тепића 50, локал 46,
18222 Алексинац
Контакт телефон: 063/472-115 (Дејан
Стојановић) 060/396-12-63 (Срђан Станојевић)
Емаил: ntajan68@yahoo.com
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50. Назив клуба: Аеро клуб „Аеросекс“ Београд
Заступници: Филип Милановић
Адреса клуба: Савски кеј 69а, 11070 Нови
Београд
Контакт телефон: 063/205-567 (Милош Илић)
Емаил: clubaerosex@gmail.com
51. Назив клуба: Ваздухопловно спортско
удружење „РЦ Дрон“ - Београд
Заступници: Немања Никодијевић
Адреса клуба: Мирјевско брдо 52л/2, 11060
Београд
Контакт телефон: 063/227-206
Емаил:rcdronsrbija@gmail.com
52. Назив клуба: Ваздухопловно спортско
удружење „Archibald Racing Team“ - Београд
Заступници: Александар Стојановић
Адреса клуба: Дарино сокаче 215, Гроцка 11306

Међународни ликовни конкурс за младе уметнике
Контакт телефон: 069/263-55-60
Емаил: zvjezduska@gmail.com
53. Назив клуба: Аероклуб „Ваљево“ Ваљево
Заступници: Оливера Кнежевић
Адреса клуба: Спортски аеродром Дивци бб,
14222 Дивци
Контакт телефон: 063/281-875
Емаил: aeroklubvaljevo@gmail.com

Петра Чановић освојила друго место
на ликовном конкурсу Међународне
ваздухопловне федерације (ФАИ)

54. Назив клуба: Спортско авантуристички
клуб „Фанатик“ - Ваљево
Заступник: Зоран Мишковић
Адреса клуба: Попарски пут 35/2, 14000 Ваљево
Контакт телефон: 064/128-65-57 (Зоран
Мишковић)
Емаил: fanaticva@ptt.rs
55. Назив клуба: Спортски клуб „Вертиго“ Врњачка Бања
Заступник: Томислав Радовић
Адреса клуба: Липовачка 27, 36210 Врњачка
Бања
Контакт телефон: 064/299-299-1 (Драгослав
Радовић)
Емаил: vertigovb@gmail.com
56. Назив клуба: Аеро клуб „Саша Митровић“
- Лесковац
Заступници: Горан Младеновић
Адреса клуба: Милутина Смиљковића 2, 16000
Лесковац
Контакт телефон: 064/8974-026
Емаил: akleskovac016@gmail.com
57. Назив клуба: Аеро клуб „Смедерево“ Смедерево
Заступници: Жељко Ивошевић
Адреса клуба: Фрање Клуза бб, 11300
Смедерево
Емаил: aerodrom.smederevo@gmail.com
58. Назив клуба: Аеро удружење „Оптимус“ Ариље
Заступници: Жељко Бојовић
Адреса клуба: Првомајска бб, 31230 Ариље
Емаил: aeroudruzenjeoptimus@gmail.com

Рад Петре Чановић из Србије

Седамнаестогодишња Петра Чановић,
ученица „Школе за дизајн“ у Београду,
освојила је друго место у сениорској ко
нкуренцији на међународном ликовном
конкурсу Млади уметници на тему "Летење прошлости и будућности".
Тиме је ова млада уметница донела по
први пут место Србији и Ваздухопловном савезу Србије међу победничким
радовима овог великог међународног
ликовног конкурса.
Петра је најпре била победница националног конкурса у сениорској групи, од
укупно 1135 радова деце из школа из
Србије, а сада је друго место заслужила
на међународном нивоу у конкуренцији
деце из 13 држава које су учествовале
на конкурсу - Канаде, Кине, Финске, Велике Британије, Индије, Јапана, Литваније, Пољске, Русије, Сингапура, Јужне
Африке, Америке и Србије.

Радови деце широм света који су освојили
ФАИ награде у 2020.години

Partizanske avijacije 4
II sprat Merkur poslovna zgrada,
Bežanijska kosa
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 60 3553664
info@linxaviation.rs

