
       
 

ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

АЕРО КЛУБ НОВИ САД 

Државно првенство Србије у ракетном моделарству 

 

 

БИЛТЕН 

 
Организатор АК Нови Сад, Нови Сад

Исхрана Биће обезбеђена исхрана такмичара

Награде Организатор ће наградити најбоље појединце и екипе пригодним наградама.

Директор такмичења Радослав Радовановић - АК Нови Сад

Главни судија Живан Јосиповић 

Пријаве слати на e mail адресу:office@aerodromnovisad.com или на број 

телефона 063/8764036 

Правилник Такмичење ће се одвијати према одредбама Општег спортског

правилника ВСС, међународног спортског правлинка ФАИ и

„Такмичарског правилника за ракетно моделарство“ 

Жалбе Све спорове и жалбе решава такмичарски жири. Жалба се предаје у 

писменој форми уз плаћање таксе од 5000 динара која се враћа у случају 

решења у корист подносиоца.

Делегат Драган Јевтић

Смештај Постоји могућност смештаја такмичара. 

Смештај се налази у склопу комплекса самог аеродрома. Капацитет 

смештаја је четири смештајне јединице са по четири лежаја. Због 

ограниченог капацитета смештаја, вође екипа најкасније до 05.09. 2022. 

морају да потврде број такмичара за смештај.

Датум одржавања 17 и 18.09.2022.

Место одржавања Аеродром Ченеј, Међународни пут 257, Ченеј

Дисциплине S-3-A, S-4-А,  S-6-A и S-9-A 

Такмичарски жири Такмичарски жири биће састављен од вођа екипа на терену

Право учешћа Право учешћа имају сви ракетни моделари са важећом спортском 

дозволом за 2022 годину.

Коатизација 2000.00 рсд по такмичару, Уплате се могу вршити на рачун АК Нови Сад

150-1863595-45  Директна банка

Уплате извршити најкасније до 15.09.2022.

Пријаве

 
 

 

 

 

 

 



НАПОМЕНА. Организатор има право да у случају потребе промени сатницу такмичења као и редослед 

категорија такмичења. Летење било каквих модела који нису такмичарски, нарочито летење квадова или 

других типова дронова је кажњиво по законима Републике Србије, обзиром да се сматра недозвољеним 

летом беспилотног ваздухоплова и неће бити дозвољено од стране организатора без приложене писмене 

сагласности Директората Цивилног Ваздухопловства и Министарства Одбране Републике Србије.

Планирана сатница         

        Први дан (17.09.2022.)

        08:00-08:30                Долазак и пријава такмичара

        08:30-08:45                Свечано отварање Државног првенства

        08:45-09:00                овера модела  С-3-А

        09:00-12:00                такмичење у категорији С-3-А

        12:00-12:30                пауза за ручак

        12:30-12:45                овера модела  С-6-А

        12:45-15:45                 такмичење у категорији С-6-1/2А

        15:45-17:00                 време предвиђено за додатне стартове, 

                                              проглашење победника

        Други дан (18.09.2022.)

        08:30-09:00                овера модела  С-4-А

        09:00-11:15                такмичење у категорији С-4-А

        11:15-11:45                пауза за ручак

        11:45-12:00                овера модела  С-9-А

        12:00-14:15                 такмичење у категорији С-9-А

        14:15-15:00                 време предвиђено за додатне стартове, 

        15:00-15:30                 проглашење победника и затварање такмичења 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пријавни формулар за Државно првенство Србије у ракетном 

моделарству 

 

 

 

Аеро клуб _________________ 

 

Вођа екипе ________________ 

 

 

 

 
Р. 

бр. 
Име и презиме С3А С4А С6А С9А Појединац Екипа 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 

 

 

Датум пријаве ________________              Одговорно лице клуба ________________ 

 

 


