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ОПШТА АВИЈАЦИЈА 
44. ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АЕРО РЕЛИ ЛЕТЕЊУ  

 

 

 

 

 

 

Аеродром „Ечка“ – Зрењанин, Србија 

23. - 25. септембар 2022. (рт 30.септембар – 2.октобар 2022.) 
 



ОРГАНИЗАТОР ТАКМИЧЕЊА 

 

1. Организатор првенства Србије у дисциплини аеро рели летења (у даљем тексту: 

такмичење) је Ваздухопловни савез Србије а непосредни организатор је Аероклуб 

"Зрењанин". 

 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА 

 

1. Примарни термин одржавања такмичење је од 23. до 25.09.2022. године на аеродрому 

"Ечка" крај Зрењанина. Резервни термин одржавања такмичења, у случају неповољне 

метеоролошке ситуације у примарном термину, је од 30.09. до 02.10.2022. године о чему ће 

непосредни организатор одлучити и обавестити све пријављене учеснике такмичења и 

остале релевантне субјекте најкасније 1  дана пре почетка такмичења. 

 

ПРИЈАВЕ И ТАКМИЧАРСКА ТАКСА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 

 

1. Рок за достављање пријава и доказа о уплаћеној такмичарској такси (на приложеном 

обрасцу који је саставни део овог Билтена) је најкасније 2 дана пре почетка такмичења  тј. 

21.09.2022. год. на емаил: office@aeroecka.com. Оригиналне пријаве је потребно предати на 

регистрациији такмичења.  

2. Такмичарска такса по екипи износи 30.000,00 дин. У такмичарску таксу укључен је 

пун програм такмичења, смештај, превоз(аеродром-смештај-аеродром) и исхрана на 

аеродрому у данима такмичења. 

3. Уплата такмичарске таксе врши се на пословни рачун Аероклуба "Зрењанин", на 

динарски рачун: 325-9500500102459-18 са назначеном сврхом уплате "такмичарска такса за 

44. ДПАР" и називом екипе за чије се учешће врши уплата. 

4. Уколико се због неповољне метеоролошке ситуације или друге више силе изведе 

скраћени програм такмичења непосредни организатор није у обавези да изврши поврат 

уплаћених средстава (у целости или делом) екипама. Поврат уплаћених средстава у целости 

екипама биће извршен искључиво уколико такмичење не буде одржано ни у примарном ни 

у резервном термину због неповољне метеоролошке ситуације или друге више силе, или 

уколико пријављене екипе најмање 2 дана пре почетка такмичења путем препоручене поште 

доставе на адресу непосредног организатора обавештење о повлачењу учешћа уз 

прихватљив доказ о оправданости. 

 

СМЕШТАЈ, ИСХРАНА И ЛОКАЛНИ ТРАНСПОРТ ТАКМИЧАРА И СЛУЖБЕНИХ 

ЛИЦА 

 

1. Непосредни организатор обезбеђује смештај, исхрану и локални тренспорт такмичара 

до хотела. На аеродрому "Ечка" није омогућено камповање. 

2. Непосредни организатор обезбеђује хотелски смештај, исхрану, као и локални 

транспорт од аеродрома до хотела и обратно (уколико је потребан) за сва службена лица 

такмичења. Исплата дневница за време проведено на такмичењу као и рефундација путних 

трошкова за судије и делегата ВСС у надлежности су организатора такмичења, а за чланове 

такмичарског жирија и остала службена лица такмичења у надлежности су непосредног 

организатора такмичења. 
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ЦИЉ ТАКМИЧЕЊА 

 

1. Пласман и квалификација пилота такмичара у аерорели летењу;  

2. Усавршавање пилота у аерорели летењу; 

3. Афирмација спортског ваздухопловства. 

 

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА 

 

1. Такмичење ће се одржати према Општем Спортском правилнику ФАИ И ВСС. 

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ТАКМИЧЕЊУ И ДОЛАЗАК УЧЕСНИКА 

 

1. Такмичење ће се одржати само у конкуренцији државног првенства. 

2. У конкуренцији за државно првенство на такмичењу могу учествовати само 

такмичари и аероклубови који су чланови ВСС. 

3. Такмичење ће се одржати у екипној конкуренцији. Екипу сачињавају такмичари из 

истог аероклуба, по пријави и са доказом о припадности истом клубу. 

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА 

 

На такмичењу, у конкуренцији за државно првенство, могу да учествују: 

1. Пилоти који испуњавају услове описане у Правилнику ВСС-а за рели летење 

2. Пилоти који имају важећу спортску дозволу ВСС за 2022.годину 

3. Пилоти који су у року поднели пријаву за учешће на такмичењу 

4. Пилоти за које је уплаћена котизација прописана овим Билтеном  

 

АВИОНИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 

 

1. Пилоти могу да се такмиче на свим типовима авиона, чије су путне брзине 150 км/х. 

На једном авиону могу да се такмиче највише две посаде. 

 

ГОРИВО, МАЗИВА И ЛЕНГЕРИСАЊЕ АВИОНА 

 

1. Гориво, без накнаде, у количини потребној за такмичење, по нормативу потрошње, 

обезбеђују организатори такмичења (ВСС). Организатор НЕ обезбеђује гориво за прелет 

авиона са матичних аеродрома и повратак на исте након такмичења. 

2. Такмичари су у обавези да са собом понесу потребно авио-уље за своје авионе. 

3. Авиони ће се ленгерисати на отвореном простору. На аеродрому је обезбеђена 

чуварска служба. 

Такмичари су у обавези да са собом понесу прибор за ленгерисање авиона. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА 

 

1.Екипе и такмичари имају право подношења приговора на судијске одлуке. 

2.Приговори се у писаној форми уз таксу у износу од 25 ЕУР односно 3.000 РСД подносе 

председнику Такмичарског жирија. 



3.Уколико Такмичарски жири усвоји поднесени приговор уплаћена такса се враћа 

такмичару, а уколико приговор буде одбијен износ таксе се прослеђује на пословни рачун 

непосредног организатора. 

4.Одлуке Такмичарског жирија су коначне. 

  

НАГРАДЕ 

 

Награде победницима додељује ВСС. Награде ће се доделити према следећем:  

1.Спортске медаље, за освојено 1, 2. и 3. место по дисциплинама;  

2.Спортске медаље, за освојено 1, 2. и 3. место у генералном пласману (пехар за 1. место)  

3.Пехар, за освојено прво место у екипном генералном пласману 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ТАКМИЧЕЊА 

 

Павле Марковић, директор АК Зрењанин 

Маринел Гилезан, секретар аеродрома Ечка 

Жељко Овука, секретар ВСС 

 

РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 

Павле Марковић, директор такмичења 

Лазар Танасковић, секретар такмичења 

 

СУДИЈСКИ АПАРАТ И ТЕХНИЧКА ЛИЦА 

 

Горан Бошковић, главни судија  

Бранко Узур, скорер 

Ратко Јовановић, помоћни судија 

Миодраг Јовановић, помоћни судија 

Иван Филко, помоћни судија 

Мирка Голубовић,оператер 

 

ТАКМИЧАРСКИ  ЖИРИ 

 

Такмичарки жири ће бити накнадно објављен. 

 

ДЕЛЕГАТ  ВСС 

 

 Ника Адамов, делегат 

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

 

–Полиција 

–Ватрогасно-спасилачка служба 

–Квалификовано медицинско особље за пружање прве помоћи 

– Служба обезбеђења 

–Техичка служба 



ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА 

 

23.09.2022. (рез. термин 30.09.2022.) 

до 16:00 ЛТ - Долети такмичара 

од 16:00 до 17:00 ЛТ - Пријављивање такмичара и преглед документације 

од 17:00 до 18:00 ЛТ - Састанак руководства са такмичарима на аеродрому (жреб)  

19:30 Превоз до хотела 

20:00 Семинар за судије 

 

24.09.2022. (рез. термин 01.10.2022.) 

Од 07:00 до 08:00 ЛТ - Превоз на аеродром и доручак  

08:30 ЛТ - Отварање такмичења 

Од 08:45 до 09:30 ЛТ Припрема и брифинг за аерорели летење  

Од 09:30 до 12:00 ЛТ - Извршење 1. (прве) такмичарске маршуте 

Од 12:00 до 12:30 ЛТ - Ручак 

Од 13:00 до 17:30 ЛТ - Брифинг и извршење 2. (друге) такмичарске маршуте 

18:00 ЛТ - Превоз до хотела 

 

25.09.2022. (рез. термин 02.10.2022.) 

Од 07:00 до 08:00 ЛТ - Превоз на аеродром и доручак  

09:00 ЛТ - Саопштење резултата у Аерорели летењу 

Од 10:00 до 12:00 ЛТ - Проглашење победника и подела медаља и пехара  

12:00 ЛТ - Ручак и повратак посада на матичне аеродроме 

У случају лошег времена или других околности, организатор задржава право на измене у 

програму такмичења. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1.Непосредни организатор може вршити измене и допуне овог Билтена на начин и у 

роковима прописаним Општим спортским правилником ВСС. 

2.Такмичарски жири на предлог и уз образложење Директора такмичења може вршити 

измене програма такмичења у току самог такмичења уз обавезу да о својим одлукама 

неодложно путем службеног разгласа извести вође такмичарских екипа, такмичаре 

појединце и службена лица такмичења. 

3.Сви евентуални спорови решаваће се у складу са Општим спортским правилником ВСС а 

за оно што њиме није обухваћено примењиваће се актуелна ФАИ правила. 

4. Право тумачења Такмичарских правила ВСС за аерорели летење за 2022. годину и 

овог Билтена у току трајања такмичења има искључиво Такмичарски жири, односно у 

каснијем поступку Општа спортска комисија ВСС. 

5.Сви учесници такмичења без изузетка у обавези су да се придржавају епидемиолошких 

мера које се односе на COVID-19 ако потенцијално буду на снази током одржавања 

такмичења. 

Аероклуб "Зрењанин" 

 директор такмичења 

Павле Марковић 


