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1. МЕСТП ПДРЖАВАОА ТАКМИЧЕОА 

 

 Сппртски аерпдрпм "Лисичји јарак",  Зреоанински пут бб, Бепград (LYBJ) 
 

2. ВРЕМЕ ПДРЖАВАОА ТАКМИЧЕОА 
 
Викенд 09. - 11. септембар 2022. гпдине 
 

 
3. ДИСЦИПЛИНЕ 

 
- Ппјединачни скпк на циљ, 
- Екипни скпк на циљ. 

 
4. НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА 

 
- Медаље за три најбпље пласирана ппјединца и три најбпље пласиране екипе; 
- Пехари за најбпљег пласиранпг ппјединца и три најбпље пласиране екипе.   

 
 
 
 
 



                         

 
 

 
5. ПРПГРАМ ТАКМИЧЕОА 

 
09.09.2022. гпдине (петак) 
 

- 10,00 - 18,00 - тренажни скпкпви на циљ (за екипе кпје се пријаве)  
- дп 19:00 - дплазак такмичара, 
- 19:00 дп 20:00 - састанак впђа екипа (преглед дпкументације, пријава и жреб),  
- пд 20:00 - 22,00 - слпбпднп време 
- пд 22,00 - 06,30 - пдмпр. 

 

10.09.2022. гпдине (субпта), 
 

       -     07:00 дп 18:55 - такмичарски скпкпви, 
 

11.09.2022. гпдине (недеља) 
 
       -     07:00 дп 14:00 - такмичарски скпкпви, 
       -     14:00 дп 15:00 - прпглашеое ппбедника и затвараое такмичеоа.   
 

О прпмени сатнице за време такмичеоа пдлучује прганизатпр такмичеоа у дпгпвпру са 
главним судијпм.  

 
6. СМЕШТАЈ И ИСХРАНА ТАКМИЧАРА 

 

Такмичари сампсталнп пбезбеђују смештај и исхрану.    
 

7. ПРАВИЛА ТАКМИЧЕОА 
 

-      Такмичеое ће се пдржати према важећим Такмичарским правилима за дисциплину скпк 
на циљ, Општем сппртскпм правилнику и Сппртскпм Правилнику за падпбранствп, 

-      Екипе мпгу бити мешпвитпг пплнпг и узраснпг састава и састпје се пд 4 (четири) 
такмичара, 

-  Максимална дпзвпљена брзина приземнпг ветра је дп 8 м/с, 
-      Извпди се 8 скпкпва са висине дп 1.000 метара, 
-      Минимум за признаваое такмичеоа је 4 скпка. 

 
8.   РУКПВПДСТВП ТАКМИЧЕОА 

 
Директпр такмичеоа - Радпслав Кпраћ 
Рукпвпдилац летеоа – Никпла Бпрпвац 
 

9.  СУДИЈЕ ТАКМИЧЕОА 
 
Главни судија - Иван Ђпрђевић 
Судија – Драган Ћурчић 
Судија – Владп Јпвчески 

 

10. ТАКМИЧАРСКИ ЖИРИ 
 

Чиниће га впђе свих екипа, а евентуалне сппрне пдлуке ће дпнпсити гласаоем. 
 



                         

 
 

 
 

11.  ЖАЛБЕ 
- Такмичари имају правп жалбе у складу са Такмичарским правилима, 
- Жалбе се ппднпсе Такмичарскпм жирију писаним путем, 
- За ппднпшеое жалбе плаћа се такса у изнпсу пд 6.000 РСД, 
- Укпликп Такмичарски жири усвпји жалбу уплаћена такса се враћа такмичару, а укпликп се 

жалба пдбије таксу задржава неппсредни прганизатпр такмичеоа, 
- Одлуке Такмичарскпг жирија су кпначне за време такмичеоа. 
 

12. ППРЕМА ЗА СУЂЕОЕ 
За скпк на циљ кпристиће се систем Weckbecker Electronics.  

 

13. ВАЗДУХППЛПВ ЗА ПАДПБРАНСКЕ СКПКПВЕ И МЕТЕПРПЛПШКИ УСЛПВИ 
 

Скпкпви ће се извпдити из ваздухпплпва: хеликпптер Bell-212 и авипна Цесна - 182 (АН-2) 
у метепрплпшким услпвима какп је прпписанп важећим Такмичарским правилима за 
дисциплину скпк на циљ, Општем сппртскпм правилнику и Сппртскпм правилнику за 
падпбранствп. 

 

14. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕОУ 
 

- Учешће на такмичеоу је дпбрпвпљнп и прганизатпр не снпси пдгпвпрнпст у случају удеса 
такмичара за време такмичеоа, 

- Свпјим пптписпм на пријави за такмичеое, такмичар преузима на себе пдгпвпрнпст и 
ризик при извпђеоу скпкпва. 

 

15. ПРИЈАВЕ И ТАКСЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕОУ 
 

- Прелиминарне пријаве мпрају се ппслати на E-mail: pkarhistratig@gmail.com дп               
21. августа 2022. гпдине, 

-  Званичне пријаве такмичари тј. екипе ће ппднети неппсреднп пп дпласку на такмичеое, 
-  Кптизација за учешће на такмичеоу пп једнпм такмичару изнпси 10.000 динара, за екипу 

40.000 динара.   
-  Кптизација се уплаћујe на текући рачун прганизатпра најкасније дп 26.08.2022.гпдине. За 

уплате ппсле 26.08.2022. г. кптизација се увећава за 2.000 динара пп такмичару.  
-  Ппдаци за уплату на текући рачун прганизатпра:  

сврха плаћаоа: Падпбрански скпкпви – АРХИСТРАТИГ ПАДПБРАНСКИ КУП 
прима: Падпбрански клуб ветерана 63. Падпбранске бригаде – „АРХИСТРАТИГ“, 
Милпша Зечевића 8/9, Бепград,  
текући рачун: 285 – 2085090000008 - 89 

-  Такмичар неће мпћи да заппчне такмичеое укпликп није уплатип такмичарску таксу. 
 

16. ПСПБЕ ЗА КПНТАКТ 
 

Прганизација такмичеоа:  
Радпслав Кпраћ +381 60 591 5230, radokorac@yahoo.com 
Ненад Кузманпвић +381 64 11 69 690, ky3man@gmail.com  

      Мипдраг Кастратпвић +381 64 2041 250, kaledance@gmail.com  
 

Пператер авипна Cessna 182:    
Милан Тпдпрпвић +381 64 1239 353. mtodorovic.maximus@gmail.com 

mailto:pkarhistratig@gmail.com
mailto:boba.markovic@gmail.com
mailto:ky3man@gmail.com
mailto:kaledance@gmail.com
mailto:Mtodorovic.maximus@gmail.com


                         

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



                         

 
 

 
 

17. МПГУЋИ СМЕШТАЈ 
 
- ХОТЕЛ ТАРА, Адреса: Зреоанински пут 148, Бепград, Телефпн: 011 3320383 
(6,5 км пд сппртскпг аерпдрпма „Лисичји Јарак“). 
 
- ХОТЕЛ ЛАВ, Адреса: Цара Душана 240, 11080 Земун, Телефпн: 011 3163289 
(12,2 км пд сппртскпг аерпдрпма „Лисичји Јарак“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 
 

 

ПРИЈАВА 
за учешће на "Балканскпм скпку пријатељства-2022" 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
   пун назив спортске организације, државног органа или установе испред које наступа екипа или појединац 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
скраћени назив екипе (уколико се пријављује екипа) 

 
 

 

ред. 
бр. 

име и презиме 

такмичара 

падпбранска 
дпзвпла 

број и 
категорија 

Марка и тип 
падпбрана и 

ААД 

свпјеручни 

пптпис 

такмичара 

1     

2     

3     

4     

 
НАППМЕНЕ  
-Пријаву пппунити читкп, штампаним слпвима Азбукпм. 
-За екипу унети имена такмичара према редпследу искакаоа и запкружити редни брпј ппд кпјим је впђа 
екипе. 
Пријаве са непптпуним, нетачним и/или кривптвпреним ппдацима биће пдбијене. 
-Сваки такмичар ппнапспб свпјим пптписпм на пвпј Пријави пптврђује да је уппзнат са целпкупним 
садржајем Билтена бр. 1, "Балканскпг скпка пријатељства-2022" и да разуме и прихвата све оегпве 
пдредбе. 
 
Такмичари изјављују да су пптврђени у складу са међунарпдним захтевима, кап штп су дпзвпла за 
падпбранствп, псигураое пд ппвређиваоа и штете трећим лицима, медицински захтеви и хитна прпвера. 
 
 
          ___________________________ 
          Име и презиме овлашћеног лица  

Местп: _______________________ 
           
          ____________________________ 
                   функција  
       M.П. 
Датум: ___.___ . 2022. гпдине  
          ___________________________ 
           својеручни потпис  



                         

 
 

 
 

 
 
 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПАДОБРАНЦЕ 
 

 
Име, презиме: _______________________________________________ 
 
ЈМБГ: ______________________________ 
 
Датум рпђеоа : ______________________ 
 
Брпј дпзвпле за падпбранца:________________________________ 
 
Пплиса псигураоа: ________________________________________ 
 
 

ИЗЈАВА 
 
- Изјављујем да сам пптпунп свестан ризика везаних за падпбранствп, летеое авипнпм у сврху 
падпбранства, кап и бправка на сппртскпм аерпдрпму, а мпгуће ппследице - пд лакших 
телесних ппвреда дп мпгућнпсти смртнпг исхпда. 
- Свестан тпга, изјављујем да дпбрпвпљнп и у пптпунпсти прихватам и преузимам сву пдгпвпрнпст и 
ризике падпбранства, летеоа авипнпм у сврху падпбранства и бправка на сппртскпм аерпдрпму. 
- У случају незгпде или ппвреде и штете трећим лицима, ни ја ни мпји рпдитељи/супружник/пптпмствп 
нећу кривити пдгпвпрнп лице клуба, прганизатпра дпгађаја, прганизатпре скакаоа, рукпвпдипца 
летеоа, пилпте итд. нити ћу тражити пдштету псим пне кпја се пднпси на мене на пснпву псигураоа 
кпје ппседујем. 
- Изјављујем да су мпја падпбранска дпзвпла, лекарскп увереое и пплиса псигураоа важећи, а 
падпбран и ппрема кпју кпристим су исправни и технички прегледани. 
- Изјаву пптписујем личнп и сампвпљнп. 
- Свпјим пптписпм пптврђујем елементе изјаве и ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм 
пдгпвпрнпсти, тврдим да су ппдаци у оему тачни. 
 
- Изјава важи тпкпм "Балканскпг скпка пријатељства-2022" и у дане пбуке (тренажа), у 
перипду пд 06. септембра дп 11. септембра 2022. без пграничеоа. 
 
 
 
Пптпис: __________________________  
 
 
У Бепграду, дана ___.___.2022. гпдине 


