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Уводна реч

Г

одина која је за нама, година 2021. била је, што
се тиче рада Ваздухопловног савеза и аероклубова који су чланови Савеза, посебно сложена
и доста тешка. За све нас који се бавимо ваздухопловним спортом, јасно је да нам је проблеме направила епидемија, коју изазива корона вирус Ковид
19, и која траје годинама. Тај проблем је негативно
утицао на друге факторе, од чијег функционисања
зависи укупна активност, али и успешност у стварању
спортских резултата. Наравно, све то, у великој мери,
утицало је на остваривање наших циљева да наша
спортска такмичења буду масовнија, да на њима учествује знатно већи број такмичара. Најважније је, то
треба нагласити, да нисмо дозволили да наш спорт
стане и да дође до прекида спортских активности.
Још крајем 2020.године обратили смо се клубовима да предложе чиме Савез треба да се бави, као и
да се изјасне која такмичења желе да организују, као
непосредни организатори, уз ангажовање клупских
кадрова и капацитета. Уз то, као и до сада, клубови
су доставили и захтеве који се односе на помоћ и
ангажовање Ваздухопловног савеза.
Управни одбор је пажљиво разматрао све предлоге и иницијативе, водећи рачуна о свим факторима од значаја за успешно реализовање програма
спортских такмичења, од утврђивања и усклађивања
термина њиховог одржавања, до питања обезбеђивања финансијских средстава. У том смислу, посебна
пажња је посвећена државним првенствима, међународним куповима и учешћу наших репрезентација на
тим спортским смотрама. Посебно смо планирали
учешће одговарајућих репрезентација на светским
првенствима, водећи рачуна о спортским капацитетима појединих репрезентација, у неким дисциплинама ваздухопловног спорта и условима које су
постављали организатори највећих такмичења (противепидемијске мере и друго): Руководство Савеза
водило је рачуна и о програмима који су били усмерени на одржавање кола лига у дисциплинама које
су за то имале услове, као и ревијалним спортским
сусретима и меморијалима које су организовали
поједини аероклубови.

Изборна седница Скупштине Ваздухопловног савеза Србије одржана је 18.марта 2021.године, у складу
са Статутом ВСС, али и у складу са препорукама и
сагласностима Спортског савеза Србије, што је било
неминовно због изразито неповољне епидемијске
ситуације у држави. На одговарајући начин, поред
избора председника ВСС, Управног и Надзорног
одбора, прихваћен је спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2021.годину. Представници аероклубова подржали су и Програм рада и
развоја ваздухопловног спорта у Србији у периоду
2021 – 2025.
Програм рада и развоја ваздухопловног спорта утврдио је нашу оријентацију у складу са Стратегијом
развоја спорта у Србији и у складу са Законом о
спорту. Програм је дефинисао наше обавезе које се
односе на очување ваздухопловног спорта, пре свега такмичарског спорта, на организовање државних
првенстава, међународних такмичења, као и на организовање великих такмичења на територији Републике Србије. Дефинисана је и потреба да се појача
сарадња са аероклубовима који се баве спортом, да
се афирмише сарадња клубова са локалним властима,
чему ће Савез убудуће посвећивати још већу пажњу.
Такође, битно је да се знатно више ради на попула-
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Оснивачи Српског Аероклуба 1921. год.
ризацији вавдухопловног спорта, на унапређењу
стручног рада, безбедности у нашем специфичном
спорту, као и очувању имовине Савеза.
Савез је утврдио принципе односа према репрезентативним селекцијама, што подразумева обавезу
да најбоље селекције и најбољи појединци – спортисти, имају све потребне услове за врхунску припрему, адекватан тренинг и учешће на такмичењима
на којима се представља Србија. Такав однос према
спорту обавезује нас да рационално распоредимо
новчана средства која добијамо од Министарства
омладине и спорта. Значи, и 2021.године, и убудуће наша обавеза је да та средства буду усмерена на реалне потребе ваздухопловног спорта. Све
то, истовремено, значи да ће сва велика такмичења,
државна и друга првенства, организовати Ваздухопловни савез Србије, уз могућност да непосредни
организатори буду аероклубови, који су заинтересовани за то и имају услове за квалитетно и одговорно организовање спортских манифестација.
Већ је наглашено да је 2021.година била тешка и донела је, не само нама, много недоумица и проблема,
које је изазвала неповољна епидемијска ситуација,
не само у нашој земљи већ и у читавом свету. Сви ти
проблеми били би још тежи и сложенији да нисмо
успешно сарађивали са Министарством омладине
и спорта и да нас није подржавао министар Вања
Удовичић и цео његов тим сарадника и стручњака.
И ово је прилика да изразимо огромну захвалност
МОиС, као и да очекујемо добру сарадњу и у будућем периоду. Добро смо сарађивали и са Спортским савезом Србије, а посебно је била значајна
сарадња са Министарством одбране и Војском Србије и Министарством унутрашњних послова.
И 2021.године смо добро сарађивали са руководством Светске ваздухопловне организације. Изузетно је била важна сарадња са Директоратом цивилног ваздухопловства, поготово што је она била
непрекидна и континуирана. Очекујемо да ће се та
сарадња наставити и унапређивати и у наредним

годинама, јер је од посебног утицаја на сређивање
стања и решавање статуса спортских аеродрома
широм Србије. То се, између осталог, односи на
Спортски аеродром „Лисичји јарак“, као и на друге
значајне спортске аеродроме у Србији, поготово
што ћемо се 2022.године бавити могућностима да
у Београду формирамо Републички центар ваздухопловног спорта.
Захваљујући одговорном раду Савеза и највећег
броја аероклубова, и у сложеним условима, истичемо да је скоро у потпуности реализован програм
спортских такмичења.
Један од наших најважнијих задатака, обележавање
100 година од оснивања „Српског аероклуба“, из
оправданих разлога нисмо реализовали 2021.године, већ смо све манифестације поводом те изузетне годишњице одложили за 2022.годину. Управни
одбор сачинио је програм на чијем остварењу ће
се радити током читаве наредне године. Поред
осталог, закључено је да ће све наше активности,
сва наша такмичења и манифестације, бити у знаку,
и бити потпуно посвећени оснивању „Српског аероклуба“, који има посебно место у историји ваздухопловства и ваздухопловног спорта наше државе.

У кафани "Код белог орла" 22. октобра 1921. год. они су основали "Српски аероклуб."

Матија Хођера, председник

Сава Микић

Орестије Крстић

Драгољуб Ристић

Драгиша Вујић

Др Рудолф Арчибалд Рајс

Драгош Адамовић

Јован Шрепаловић

Председник Ваздухопловног савеза Србије
Лабуд Булатовић

Драгољуб Митровић-Јанковић

Атилије Распор

Ђорђе Мирковић

Драгомир Николић, ген. сек.

Недостају слике Саве Симића, Михајла Бошковића, Богдана Богдановића и Петра Ђурковића.
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Кратка историја ваздухопловства у Србији

Спортско ваздухопловство
у Краљевини СХС и Србији
На иницијативу групе српских пилота са Солунског фронта, у Београду је 22. октобра 1921. основан „Српски Аеро-Клуб“, који је већ 14. маја 1922. прерастао у „Аероклуб
Краљевине СХС“ а 1935. у Краљевски југословенски аероклуб „Наша Крила“ (КЈАК). Крајем 1922. Аероклуб је постао члан Међународне ваздухопловне федерације (FAI),
основане 1905. у чијим је активностима активно суделовао. Средишна управа Аероклуба, чије је седиште било
у београду, организовала је од 9, до 12. септембра 1935.
у Дубровнику заседање генералне конференције ФАИ.
Потпредседник Краљевског Аероклуба инж. Тадија Сондермајер је био вишегодишњи потпредседник те значајне
међународне организације.
Аеро клуб се у почетку посветио пропаганди ваздухопловства у земљи и пружању подршке за оснивање домаће
ВИ и ваздушног саобраћаја. Од краја 20-тих и почетком
30-тих, у центру активности нашли су се развој различитих
грана спортског ваздухопловства, као и подстицање ваздухопловног духа код грађана, а највише међу омладином.
У то време одпочела је и изградња репрезентативне зграде Дома Аероклуба у Београду, са друштвеним клубом и
аеросерклом која је свечано освећена и отворена 20. јануара 1935. године
Од ваздухопловних спортова моделарство је прво освојило бројне присталице у земљи. Већ током прве половине
20-тих одржавани су моделарски курсеви у средњим школама, а почетком 30-их Аероклуб је организовао моделарске школе и обуку наставника моделарства у многим
местима у земљи. Прва званична такмичења, укључујући и
државна првенства, одржавана су од половине 30-тих, а
Средишна управа је у сарадњи са обласним одбором из
Љубљане организовала 1938. и прво међународно моделарско такмичење за прелазни пехар Краља Петра II, које
се сматра претходницом каснијих европских и светских
првенстава у ваздухопловном моделарству. Током1935.
Аероклуб је основао и посебан покрет ваздухопловног
подмлатка који је окупљао више хиљада деце и омладине.
Од њих су проистекли многи летачи и други стручњаци
који су током наредних деценија знатно допринели развоју националног ваздухопловства.
Ваздухопловно једриличарство, као нови „плави спорт“,
развијало се од 1929. када су у Београду и Марибору израђене прве једрилице, док је 1930. при фабрици „Икарус“
основана и прва једриличарска група (ЈГ). Истовремено, и
сам „Икарус“ је израдио неколико школских и трнажних једрилица. Прва школа за организовану обуку једриличара
у Србији почела је 1935. да ради у близини Београда, а
од 1934. па до 1940. основано је 15 ЈГ које су такођ вршиле обуку својих чланова и највећим делом летеле једрилицама сопствене израде. Најуспешнија ЈГ „Девети“ из
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Чедомир Јанић
Огњан Петровић

Београда учествовала је на такмичењима у Швајцарској,
Чекословачкој, Немачкој и Пољској, а 1935. основала је
Школу високоспособног једрења у Вршцу. Та група је основала 1937. и Задругу за израду једрилица, из које је 1939.
настала Фабрика летелица „Утва“ у Панчеву. Академски
Аероклуб Београдског универзитета, основан 1932. такође је 1935. формирао једриличарску школу на планини
Златибор, која је убрзо постала један од највећих једриличарских центара у земљи, са највећим бројем освојених једриличарских значака. До априла 1941. у земљи је обучено
преко 1000 пилота једриличара и освојено више од 2300
диплома различитих категорија. Са 11 освојених сребрно
„Ц“ једриличарских значака, Краљевина Југославија је 1939.
заузимала осмо место међу 58 чланица ФАИ.
Обука цивилних пилота одпочела је 1930. у пилотској школи
коју је у Београду основало Удружење резервних авијатичара (УРА). После укључења те организације у национални
Аероклуб, обука је настављена у његовој организацији па
је од 19312. до 1940. у неколико центара обучено и добило дозволе око 450 спортских пилота. Од марта 1940. ВВ је
од Аероклуба преузело даљу обуку пилота па је у 9 школа,
на предвојничкој основи, обучено укупно 286 нових пилота. Већи део тих младића је заједно са пилотима обученим
у Аероклубу, наставио обуку у школским ескадрилама ВВ.
Крајем 1944. и почетком 1945. део тих пилота је укључен у
састав новоформиране дивизије Ваздухопловства Југословенске армије.
Српски спортски пилоти појавили су се први пут на великом међународном такмичењу у мају 1931. када су у
Плзењу (Чехословачка) освојили све три прве награде. У
јуну следеће године пилоти из Београда освојили су 1. и 3.
место на такмичењу у Варшави, а 1936. један српски пилот
био је учесник аерорелија одржаног у оквиру Олимпијаде
у Берлину. Године 1938. југословенски пилоти су учествовали са 8 авиона на тркама Мале Антанте и освојили 8. место у категорији 1а и чак 7 од 9 првих места (сва изузев 4. и
6.) у категорији 1б.
Први скок падобраном у Краљевини СХС извео је 2. септембра 1926. у Новом Саду ппор Долански, а истог месеца у Паризу је скакао и члан Главног одбора Аероклуба
Боривоје Попадић, што је поновио и у Београду 1927. године. Скокови падобраном на аеромитинзима постали су
стални део програма, али су после једног удеса потпуно
забрањени. Обновљени су тек 1935. од када је отпочео
брзи развој спортског падобранства. Ускоро су у земљи
организована и прва такмичења, а постављено је и неколико падобранских рекорда. Омасовљењу падобранства
нарочито је допринела падобранска кула висока 74м коју
је 1938. на Сајмишту у Београду подигао Аероклуб.

Добитник статуе „Златни Орао“
у летачкој грани ваздухопловног спорта

ЗЛАТНИ ОРАО ЗА
АЛЕКСАНДРА ГОДИЋА

Име пилота Александра Годића из Аеро клуба „Наша крила“ из Параћина у спортском ваздухопловству и те како је
познато годинама уназад, на различите начине учествовања у ваздухопловном животу. Посебно се истичу његови
успеси у оквиру опште авијације, где бележи победе на
државним првенствима у аерорелију и прецизном летењу,
где је члан репрезентације Србије у овом ваздухопловном
спорту и носилац признања најбољег спортисте у општој
авијацији чак 20 пута. Ваздухопловство је и његова професија у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, где ради на позицији помоћника директора у
Сектору за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље. У 2021. години Александар Годић је
освојио „дуплу титулу“ поставши државни првак у обе дисциплине опште авијације, што га је довело до највећег ваздухопловног признања – статуе „Златни орао“, за најбољег
спортисту ваздухопловца у години.
„Претходна година је била јако тешка и неизвесна за читаво
ваздухопловство, пре свега због проблема изазваних пандемијом Ковид-19. Многа такмичења су отказана, термини
често померани, прелазак граница скоро немогућ, а многи
ваздухопловци су остали и без послова у својим организацијама. Ипак, захваљујући Ваздухопловном савезу Србије,
непосредним организаторима Аероклубовима „Зрењанин“ и „Наша крила“ Параћин, као и судијском тиму, одржана су државна првенства у аерорелију и прецизном летењу. На 43. државном аерорелију сам освојио прво место
у генералном пласману, са копилотом и клупским колегом
Драганом Обрадовићем, као и медаље у дисциплинама
извиђање и слетање. На 26. државном првенству моторних

пилота у прецизном летењу, поред првог места у генералном пласману, освојио сам златне медаље у дисциплинама прецизног слетања и временске тачности, а бронзу у
дисциплини извиђања,“ сумира Александар постигнућа у
протеклој години.
Овај „Златни орао“ долази у руке Александра Годића поново, после чак 25 година, након што је први освојио 1997.
године. „За мене су сва такмичења значајна и сваком од
њих приступам максимално професионално и посвећено.
Ипак оно што издвајам је 1997. година, када сам победио
на свим такмичењима у моторном летењу у тадашњој СР
Југославији, као најмлађи учесник, а потом сам и награђен
статуом Златног Орла за остварене резултате.“
„Велика је част бити проглашен за најбољег спортисту и
добити статуу Златног орла, поред толиког броја врхунских пилота, падобранаца, параглајдериста, једриличара...
Ипак, мислим да је ово резултат вишегодишњег рада, који
долази као најзначајнија награда након двадесет освојених плакета Златног орла за најбољег пилота у моторном
летењу. Сада ми остаје велика обавеза да оправдам ово
признање, радим даље на свом усавршавању и пренесем
своја знања на генерације младих пилота такмичара,“ преноси нам утиске Александар поводом добијања признања
„Златни орао“.
А каријера која је иза Александра је импозантна и може се
рећи права ваздухопловна, јер је скоро па од рођења на
аеродромима, пролазећи различите етапе упознавања и
деловања у ваздухопловству. „Моја ваздухопловна каријера је практично почела првим корацима на аеродрому
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Добитник статуе „Златни Орао“
у летачкој грани ваздухопловног спорта

Параћин уз оца, пилота, наставника падобранства, четвороструког светског рекордера у падобранству, истинског
заљубљеника у ваздухопловство. На тој ливади сам заиста
проходао, први пут видео авион, једрилицу, падобран и
пожелео да једног дана и ја будем део свега тога. Једриличарством сам почео да се бавим са навршених 16 година,
давне 1988. године, а затим прешао на моторно летење и
1991. године стекао дозволу спортског пилота авиона, када
и званично почиње почиње моја спортска каријера. Почео
сам са једриличарством, а затим наставио са моторним летењем и такмичењима у аерорелију и прецизном летењу.
Ваздухопловни спорт је вероватно најлепши и као такав
привилегија за све нас. Са друге стране је јако комплексан, захтеван и често веома скуп. Много заинтересованих
долази на аеродроме, у аероклубове, али је комерцијална
страна оно што их често одбија. Задатак свих нас на челу са
Ваздухопловним савезом Србије је да укључимо што више
младих у све гране ваздухопловних спортова, створимо
предуслове за њихове обуке и омогућимо им да уживају у
нашем најлепшем спорту на свету.“
Као најбољи у општој авијацији, Александар Годић је стални члан репрезентације Србије у овом спорту, а 2017. године је наступио на Светском првенству. „Свакако су најинтересантнија међународна такмичења, европска и светска
првенства на која није лако и једноставно отићи, пре свега
због удаљености и немогућности прелета малим авионом.
Посебно ћу издвојити 23. ФАИ светско првенство у прецизном летењу, које је одржано 2017. године у Аустрији, а
на које сам одлетео од Параћина до Беча, авионом домаће
производње УТВА 75.“
Поред личних великих постигнућа и овлашћења за летење
различитих типова авиона, поседује и звање инструктора
летења и сертификат испитивача, што говори о ширини
приступа ваздухопловству које носи један човек, истински
и на прави начин посвећен спорту и послу.
„Тренутно поседујем дозволу професионалног пилота авиона, овлашћење за летење на једномоторним и вишемоторним авионима, овлашћење за летење у инструментал-
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ним условима, као и звање инструктора летења. Имајући у
виду да поседујем и сертификат испитивача, често спроводим и испите у лету са кандидатима који полажу испите за
неку од својих дозвола. Од пре пар година сам ушао у свет
тзв. бизнис авијације и стекао овлашћење за летење на типу
авиона Cessna Citation 560XL/XLS. Главни задатак свих нас
је да се активности у ваздухоповству обављају безбедно и
без икаквих проблема. Често није лако ускладити све жеље
спортиста са правилницима и препорученом међународном праксом, али ми управо радимо на превазилажењу тих
разлика са жељом да се ваздухопловни спортови одвијају
несметано, а пре свега безбедно. Често ми је професија
одмогла у бављењу ваздухопловним спортом, колеге кажу
да ми је лакше зато што радим у ваздухопловним властима.
Са друге стране то ме додатно обавезује да летим и такмичим по свим правилима и будем пример другима,“ истиче Александар виђење из угла „ваздухопловне власти“ којој
припада као помоћник директора у ДЦВ РС.
Професионални и посвећени људи са једним или више
успеха не стају, већ исте надограђују на различите начине,
а и планова никада не мањка када сте такви. Тако и Александар у спортском делу носи тежњу да се поново наступи
на неком од великих међународних такмичења, а професионално тежи ка усавршавању ваздухопловне регулативе у
Србији. „Велика ми је жеља да као државна репрезентација
учествујемо на неком од следећих европских или светских
првенстава у моторном летењу. Имајући у виду да се на
светском трону у овим дисциплинама налазе искусни пилоти са вишегодишњим такмичарским стажом, мислим да
смо и ми довољно сазрели да постигнемо значајније резултате. Професионално ћу и даље радити на креирању
и доношењу ваздухопловних прописа, који су лако примењиви и корисни за све учеснике, са жељом да будемо
најбоља и најоперативија ваздухопловна власт у Европи.“ А
у слободно време – породица и опет аеродроми. „Велики део свог слободног времена проводим са породицом,
која ми је уједно и највећа подршка у постизању врхунских
резултата. Када је лепо време, увек се трудим да будем на
ливади параћинског аеродрома и са својим клупским колегама поделим нова искуства и све лепоте летења,“ закључује Александар Годић.

Добитник статуе „Златни Орао“
у нелетачкој грани ваздухопловног спорта

ПРВИ ЗЛАТНИ ОРАО ЗА РАКЕТНОГ
МОДЕЛАРА ДЕЈАНА ЖАКА

Двадесеттрогодишњи Дејан Жак из Аеро клуба „Живица
Митровић“ из Беле Цркве у 2021.години је постигнутим
резултатом на Светском првенству у ракетном моделарству у Румунији, донео држави Србији бронзану медаљу,
заузевши треће место на свету од 47 такмичара у ракетномоделарској класи S3A (ракете са падобраном). Ова бронзана медаља, као и резултати постигнути на домаћем терену – на државном првенству и у лиги Србије у ракетном
моделарству, довели су га до титуле најбољег ракетног
моделара, а затим и до најбољег спортисте у нелетачкој
грани ваздухопловног спорта за 2021. годину.
Дејан Жак је почео да се бави ракетним моделарством
2009.године са својих 10 година, уз оца Златка Жака који се
успешно бавио овим спортом. Он је по узору на њега пожелео исто и наставио наредних 13 година и даље, најпре
у јуниорским категоријама, а данас као сениор. Поред
тога што је на његов избор бављења ракетним моделарством утицао пут његовог оца, питали смо га зашто баш
овај ваздухопловни спорт представља његов избор. „Ракетно моделарство је као прво један предиван спорт. Мој
избор је зато што сваки модел правим сам, сам дизајнирам
и пуштам машти на вољу, за сваку грешку крив сам само ја,
и нико други. Једноставно испуњава ме у сваком погледу
направити модел и гледати како лети. То је за мене предиван осећај,“ објашњава Дејан.
Ретки су спортисти који са година колико има Дејан заслуже највише ваздухопловно признање. Углавном је „Златни
орао“ круна нечије каријере, али у случају младих спортиста, представља почетак још плодоносније каријере и
мотивацију за све што их чека у спорту. „Утисак поводом
добијања ове награде је невероватан. После много година труда, рада и улагања, остварио ми се сан да добијем
најпрестижније ваздухопловно признање. Награда ми

много значи, пошто ми је мотив да наставим даље и будем
још успешнији.“
С обзиром да је Дејан у својих мало година, а много година у ракетном моделарству, забележио учешће на бројним
такмичењима, како у Србији, тако и ван границе на међународним такмичењима, може издвојити најзначајније такмичење, као и лични резултат. „За мене најзначајније такмичење је светско првенство у Украјини 2016. године. То ми
је био други наступ за репрезентацију Србије, имао сам
17 година и просто сам се одушевио такмичењем, бројем
такмичара и категоријама у којима сам се такмичио. Мој
најбољи резултат је био такође на том такмичењу, када сам
освојио сребрну медаљу појединачно. Борба против најбољих такмичара света је посебан осећај, поготово после
само претходно једног наступа за репрезентацију, за мене
је све то било ново и невероватно,“ истиче Дејан најважније лично такмичарско искуство.
Дејан Жак се у слободно време бави и кошарком, и трчањем, а хоби му је и бициклизам. У ракетном моделарству у будућности планира да одржи континуитет својих
добрих резултата, да одбрани титуле које је освојио и да
иде до самог врха моделарства резултатски и професионално. Тренутно је и члан подмлађене Комисије за ракетно моделарство ВСС, па на тај начин са својим колегама
моделарима утиче на креирање спорта којим се баве. Такође, ове године је категорисан и као врхунски спортиста
националног ранга од стране Спортског савеза Србије и
Министарства омладине и спорта. Дејан је прави пример
свим младим спортистима, како корак по корак, временом
долазе резултати рада, како на такмичењима, тако и шире
унутар спортске заједнице и савеза којем се припада, кроз
друштвено признање и награђивање.
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ДРЖАВНИ РЕКОРДИ ПОСТИГНУТИ У
ВАЗДУХОПЛОВСТВУ У 2021. ГОДИНИ

М

ОД

У 2021.години у ваздухопловном спорту је постигнуто укупно осам државних рекорда
у ваздухопловној грани спорта – параглајдинг, од којих један рекорд у женској
конкуренцији.
Рекорди постигнути 26.јуна 2021.године, место: од Аеродрома Суботица до места
Велико Лаоле

РАКЕ

ТН

О

1. Жељко Овука 243,86 км, Прелет по правцу између две крајње тачке
2. Марко Милутиновић 243,86 км, Прелет по правцу између две крајње тачке
3. Жељко Овука 254,56 км, Прелет по дистанци са једном окретном тачком
4. Марко Милутиновић 254,56 км, Прелет по дистанци са једном окретном тачком
5. Жељко Овука 261,79 км, Прелет по дистанци са максимум три окретне тачке
6. Марко Милутиновић 261,79 км, Прелет по дистанци са максимум три окретне тачке
Рекорд постигнут 5.јуна 2021.године, место: Вршац – Гај – Владимировац - Вршац
7. Жељко Овука 115 км, Прелет по троуглу
Рекорд постигнут 8. маја 2021.године, место: од Вршца до Деспотовца
8. Тијана Кручичан – рекорд у женској категорији, прелет по правцу између две крајње
тачке 115.85km

Најбољи спортисти
у 2021. години
СЕНИОРИ:
1.Дејан Жак, АК „Живица Митровић“ Бела Црква
2.Михаило Петровић, АК „Фрањо Клуз“ Земун
3.Миодраг Чипчић, АК „Кикинда“
ЈУНИОРИ:
1. Младен Бунчић, АК „Нова Пазова“
2. Стефан Радашин, АК „Ада“
3. Бојана Јевтић, АК „Сремска Митровица“
10
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Ракетно моделарство

Три „светске“ медаље за Србију
у ракетном моделарству

Младен Бунчић и Стефан Радашин на подијуму

Репрезентација Србије у
ракетном моделарству наступила је у 2021.години на
ФАИ светском јуниорском
и сениорском првенству,
које је одржано у месту
Бузау у Румунији од 1. до 8.
октобра.
Србију су на овом највећем
међународном такмичењу
у ракетном моделарству
представљали: сениори Зоран Катанић, АК „Сремска Митровица“, Дејан Жак,
АК „Живица Митровић“
Бела Црква, Михаило Петровић, АК „Фрањо Клуз“
Земун, Владимир Чипчић,
АК „Кикинда“, Миодраг
Чипчић, АК „Кикинда“; јуниори - Кристина Чипчић, АК
„Кикинда“, Младен Бунчић,
АК „Нова Пазова“, Стефан
Радашин, АК „Ада“. Директор и вођа тима је био
Драган Јевтић, а помоћници репрезентације Ариф
Сулејмани и Златко Жак.
Учешће на такмичењу је
завршено са три медаље,
те се на победничком подијуму завијорила застава
Србије, а млади репрезен-
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"Бронзани" Дејан Жак

тативци су понели следеће титуле – Младен Бунчић, светски првак, Стефан Радашин – вицешампион света и Дејан
Жак – трећепласирани на свету. Јуниор Младен Бучић из
АК „Нова Пазова“ је постао светски првак у класи S1A. На
победничком подијуму у овој класи се нашао и Стефан Радашин из АК „Ада“ са вицешампионском титулом. Они су
извојевали ове две највише медаље у конкуренцији од 25
јуниора. Поред успеха јуниора, освојена је медаља и у сениорској конкуренцији. Дејан Жак из АК „Живица Митровић“ из Беле Цркве пласирао се на треће место од укупно
47 такмичара у класи S3A и освојио бронзану медаљу.

Ракетно моделарство

СПОРТСКИ КАМП РАКЕТНИХ МОДЕЛАРА
Програм спортских кампова за младе перспективне
спортисте ракетне моделаре одржан је у августу месецу
2021.године на Копаонику. На кампу је учествовало укупно
19 младих спортиста са два наставника и вођом кампа.
Учење нових ракетно моделарских вештина, усавршавање
постојећих и припрему младих спортиста за такмичења, на
подмладак су пренели наставници Зоран Катанић и Татјана
Јевтић, а камп је био под вођством Драгана Јевтића. Овај
тим инструктора из АК „Сремске Митровице“ је раније
успешно водио камп ракетних моделара на Фрушкој Гори,
те су истим путем наставили да едукују и обучавају младе
у овом ваздухопловном спорту. Полазници кампа су била
деца из аеро клубова из Беле Цркве, Аде, Нове Пазове и
Сремске Митровице. Неки од њих су већ забележили у својој
каријери медаље на домаћим и великим међународним
такмичењима, а неки тек корачају тим путем.
Пред учесницима кампа је у пет дана било доста учења
и вежбања, израде ракетних модела, али и поред тога
незаобилазног дружења и активности у природи.
Традиционално камп је завршен тестом знања и доделом
сертификата.
Програм спортских кампова за младе спортисте
финансиран је као и сваке године од стране Министарства
омладине и спорта Републике Србије, што представља
значајан допринос развоју система спорта у оквирима
млађих категорија – јуниора, будућих великих спортиста.

Репрезентативци Србије су наступили у готово
свим такмичарским ракетно моделарским класама S1,S3,S4,S5,S6,S7,S9 и у сениорској и у јуниорској конкуренцији. Поред тешке ситуације са путовањима и мерама
на светском нивоу, проузрокованих епидемијом, на светском првенству је наступило 18
држава и укупно учествовало
преко 300 такмичара и помоћника. Најбројнија је била руска
репрезентација са 40 учесника,
пољска, украјинска, америчка и
репрезентација домаћина Румуније. Србија је са 11 чланова
репрезентације и освојене три
медаље показала да и даље
важи за једну од најбољих ракетно моделарских репрезентација на свету, а ракетни моделари су опет показали да су у
српском ваздухопловству једни
од најтрофејнијих спортиста.
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Ракетно моделарство

Најбољи на државном првенству
у ракетном моделарству

Такмичење за државне прваке у ракетном моделарству за
2021.годину одржано је 30.октобра на спортском аеродрому Велики Радинци код Сремске Митровице у непосредној
организацији АК „Сремска Митровица“ и АК „Фрањо Клуз“ Земун. Наступило је укупно 24 сениора и јуниора из седам аероклубова – Кикинде, Аде, Београда, Беле Цркве, Банатског
Карловца, Нове Пазове и домаћина Сремске Митровице.
У дисциплини С3А (ракете са падобраном) победио је сениор Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ Земун. Друго
место је освојио Дејан Чанчаревић из АК „Михајло Петровић“ Банатски Карловац и треће место Миодраг Чипчић из
АК „Кикинда“. У јуниорској конкуренцији сва три прва места
су однели такмичари АК „Сремска Митровица“: 1.Филип Радновић, 2.Бојана Јевтић, 3.Вук Мрваљевић. Екипно прво место
су освојили сениори из Беле Цркве, друго место такмичари
из Банатског Карловца и треће место Кикинда. Екипа јуниора
из Сремске Митровице однела је убедљиво прво место, испред другопласираних јуниора из Нове Пазове и трећепласираних из Беле Цркве.
У дисциплини С4А (мали ракетоплани) прво место је освојио
Миодраг Чипчић из Кикинде, друго место Михаило Петровић из Београда и треће место Зоран Катанић из Сремске
Митровице. Од јуниора најбољи је био Бранислав Јевтић из
Сремске Митровице, друго место је освојио Стефан Радашин из Аде и треће место Младен Бунчић из Нове Пазове.
У екипном сениорском пласману први су били Кикинђани,
испред другопласираних такмичара из Сремске Митровице и трећепласираног АК
„Фрањо Клуз“ Земун. Екипно
јуниорско прво место је
припало АК „Нова Пазова“,
друго место АК „Сремска
Митровица“ и треће место
АК „Ада“.
У дисциплини С6А (ракете са траком) најбољи је
био Дејан Чанчаревић из
АК „Михајло Петровић“ Банатски Карловац. Друго и
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треће место су освојили Зоран и Весна Катанић из АК „Сремска Митровица“. Победник у јуниорској конкуренцији је био
Бранислав Јевтић из АК „Сремска Митровица“, другопласирана Анђела Павловић из истог клуба и трећепласирани Младен Бунчић из АК „Нова Пазова“. Екипно сениорско прво место је освојила Бела Црква, друго место Сремска Митровица
и треће место Банатски Карловац. Екипно јуниори из Сремске Митровице су освојили највишу позицију, испред јуниора
Нове Пазове на другом место и јуниора из Беле Цркве на
трећем месту.
У дисциплини С9А (жирокоптери) прво место је освојио
Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ Земун, друго место
Весна Катанић из АК „Сремска Митровица“ и треће место
Немања Радашин из АК „Ада“. Од јуниора најбоља је била
Бојана Јевтић из АК „Сремска Митровица“, другопласирани
Стефан Радашин из АК „Ада“ и трећепласиране са једнаким
бројем бодова Дуња Мрваљевић из АК „Сремска Митровица“
и Ленка Жижић из АК „Живица Митровић“ Бела Црква. Екипно су победили сениори из АК „Ада“, друго место АК „Фрањо
Клуз“ Земун и треће место АК „Сремска Митровица“. Екипно
најбољи јуниори су били из АК „Сремска Митровица“, на другој позицији АК „Ада“ и трећој АК „Живица Митровић“ Бела
Црква.
Ово државно првенство су обележиле победе стандардно
припремљених репрезентативаца у ракетном моделарству и
стипендиста Министарства омладине и спорта РС, као и одлична припрема и резултати сениора Дејана Чанчаревића из
Банатског Карловца, а међу јуниорима успех вредних и активних младих такмичара Сремске Митровице, заједно са исто
тако добрим другарима из Нове Пазове, Беле Цркве и Аде.

Ракетно моделарство

СВЕТСКИ КУП РАКЕТНИХ МОДЕЛАРА
- 18. СИРМИЈУМ КУП

Традиционално међународно такмичење ракетних
моделара – светски куп „18.Сирмијум куп“, окупио је
20 ракетних моделара из Бугарске и Србије 3.јула на
спортском аеродрому Велики Радинци код Сремске
Митровице. Домаћин АК „Сремска Митровица“ је, поред
ограничених услова са доласком гостију из иностранства,
одржао традицију овог такмичења и омогућио моделарима
из Србије и гостима који су могли доћи, нове бодове на
светској ранг листи.
Такмичење је одржано у категоријама С4А (модели
ракетоплана), С6А (модели ракета са траком) и С9А
(модели ракета са жирокоптером). У категорији С4А прво
место је освојио искусни такмичар из Бугарске Стефан
Василев. Друго и треће место је припало оцу и сину из
АК „Живица Митровић“ из Беле Цркве – Златку и Дејану
Жаку. У категорији С6А је наступило 19 такмичара од
којих 9 јуниора. Најбољи је такође био Стефан Василев
из Бугарске, испред другопласиране јуниорке Ање
Мрваљевић из АК „Сремска Митровица“ и јуниора Тодора
Симеонова из Бугарске. У категорији С9А најуспешнији
је био Зоран Катанић из АК „Сремска Митровица“. Друго
место је освојио Дејан Жак из АК „Живица Митровић“
Бела Црква и треће место Стефан Василев из Бугарске.
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Ваздухопловно моделарство

НОВИ ДРЖАВНИ ПРВАЦИ
У ВАЗДУХОПЛОВНОМ
МОДЕЛАРСТВУ
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На државном првенству у ваздухопловном моделарству у дисциплини
Ф1Н, одржаном 6.новембра у Сомбору,
титулу државног првака је понео Дарко Раић из АК „Сомбор“. Тридесетједногодишњи моделар из Сомбора је
прво место извојевао након девет такмичарских турнуса, испред другопласираног колеге из сомборског клуба
Стевана Јановића и трећепласираног
Бошка Лаћимића из АК „Београд“. У непосредној организацији АК „Сомбор“,
на овом државном првенству је наступило 15 такмичара сениора и јуниора
из АК „Нова Пазова“, АК „Београд“ и АК
„Сомбор“.

У истој дисциплини Ф1Н и плус ревијалној Ф1Н-150 у суботу 6.новембра је одржано и
отворено међународно такмичење 6. Бачка Индор
Опен Куп. Поред моделара из Србије, наступили су и
такмичари из Босне и Херцеговине – АК „Зеница“. Од 22
такмичара у дисциплини Ф1Н најбољи су били сениори:
1.Дарко Раић из Сомбора, 2.Стеван Јановић из Сомбора
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Х
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Најбољи спортисти
у 2021. години
СЕНИОРИ:
1. Славко Савић, АК „Нова Пазова“
2. Дарко Раић, АК „Сомбор“
3. Милан Павлов, АК „Утва“ Панчево
ЈУНИОРИ:
1. Стефан Настасић, АК „Сомбор“
2. Видак Веселиновић, АК „Трстеник“
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и 3.Бошко Лаћимић из Београда. Међу јуниорима (2003.
годиште и млађи) најбољи су били 1.Стефан Настасић
из Сомбора, 2.Ахмед Зилић из Зенице и 3.Милан Вукелић из Сомбора. У категорији млађих јуниора (2009.
годиште и млађи) сва три прва пласмана су освојили Зеничани – 1.Ахмед Зилић, 2.Билал Ћосић, 3.Хамза Зилић. У
дисциплини Ф1Н-150 победили су сениори: 1.Светозар
Гостојић из Зрењанина, 2.Стеван Јановић из Сомбора и
3.Божо Грубић из Нове Пазове.
Од јуниора сви из Сомбора –
1.Милан Вукелић, 2.Кристина
Селак, 3.Стефан Настасић, а од
млађих јуниора сви из Зенице
– 1.Ремхан Ћосић, 2.Ахмед Зилић, 3.Билал Ћосић.
Оба такмичења је обележило
добро дружење, квалитетно
такмичење и резултати, након
свих потешкоћа са окупљањем.
Такође, такмичење 6.Бачка Индор Куп су оплеменили бројни млади такмичари гости из
АК „Зеница“ са својим тимом.
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ПОБЕДНИЦИ ЛИГЕ СРБИЈЕ У
ВАЗДУХОПЛОВНОМ МОДЕЛАРСТВУ

ДИСЦИПЛИНЕ Ф1А,Б,Ц

У недељу 26.септембра на терену Арадац код Зрењанина, у непосредној организацији Аеро клуба „Зрењанин“
одржано је државно првенство ваздухопловних моделара у класама Ф1А (модели једрилица), Ф1Б (модели на
погон гумом) и Ф1Ц (модели пењача). Ваздухопловни моделари из Србије су на највећем државном такмичењу у
години у њиховом спорту показали ко је најспремнији и
ко је припремио најбољи модел за такмичење.
У класи Ф1А од укупно девет такмичара и након пет
регуларних турнуса и максималних резултата у трајању
лета модела, издвојила су се три такмичара, а победник
је одређен у финалним додатним летовима. У финалу
најбољи је био Славко Савић из АК „Нова Пазова“, који
је постао државни првак у овој класи. Друго место је
освојио Мића Тица из АК „Винг“ из Београда, а треће
место Андрија Пешић из АК „Трстеник“.
Државни првак у класи Ф1Б постао је Бојан Гостојић из
зрењанинског клуба, који је извојевао победу у додатном
финалном одмеравању снага са другопласираним
Божом Грубићем из АК „Нова Пазова“. Треће место је
освојио Светозар Гостојић, такође из АК „Зрењанин“.
Наступило је шест такмичара.

Класа Ф1Ц је окупила седам такмичара, а као
најуспешнији се показао Милан Павлов из АК „Утва“ из
Панчева, који је освојио прво место и титулу државног
првака. Друго место је освојио Стеван Јановић из АК
„Сомбор“, а треће место Жива Ковачки из АК „Зрењанин“.
Државном првенству је претходило на истом месту
дан раније такмичење „Пан куп“, 2.коло лиге Србије
у овим класама. Најбољи на овом такмичењу су били у
класи Ф1А: 1.Мића Тица из АК „Винг“ Београд, 2.Милош
Борђошки из АК „Зрењанин“, 3.Радоје Благојевић из
АК „Војка“, у класи Ф1Б: 1.Божо Грубић из АК „Нова
Пазова“, 2.Светозар Гостојић из АК „Зрењанин“, 3.Видак
Веселиновић из АК „Трстеник“, и у класи Ф1Ц: 1.Жива
Ковачки из АК „Зрењанин“, 2.Драган Лакић из АК „Винг“
Београд, 3.Милан Павлов из АК „Утва“ Панчево.

Андрија Пешић из АК "Трстеник" и
Славко Савић из АК "Нова Пазова"
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У новембру месецу 2021.године, одржана су два кола
лиге Србије у ваздухопловном моделарству у класама
Ф1АБЦХ у Трстенику и Зрењанину, након претходно
током године одржана два кола у Сомбору и Зрењанину.
Најпре је у Трстенику у организацији АК „Трстеник“
13.новембра одржано такмичење 10.Меморијал Иван
Шекуларац, као треће коло лиге Србије, а затим
21.новембра у организацији АК „Винг“ Београд на
Арадцу у Зрењанину Винг куп, као четвро и завршно
коло лиге у овим моделарским дисциплинама.
АК „Трстеник“ наставио је са традицијом организовања
меморијала у сећање на трагично страдалог пилота
из Трестеника - Ивана Шекуларца, те је организовао
такмичење за ваздухопловне моделаре, које је било треће
коло лиге Србије. На спортском аеродрому у Трстенику
су се окупили најбољи моделари из окружења, те су
поред домаћих учешће узели и моделари из Хрватске,
Северне Македоније, Бугарске и Босне и Херцеговине.
У категорији Ф1А најуспешнији био је Славко Савић из
АК „Нова Пазова“, испред другопласираног Ненада
Батоћанина из АК „Винг“ Београд и трећепласираног
Небојше Стошића из АК „Кавадарци“ С.Македонија. У
категорији Ф1Б победу је однео Светозар Гостојић из
АК „Зрењанин“, који је освојио Трофеј Ивана Шекуларца
за укупно најдужи лет на такмичењу. На другом месту
у овој категорији нашао се Божо Грубић из АК „Нова
Пазова“, док је трећепласирани био Сонибој Сабо из
АК „Сплит“. После АК „Трстеник“, АК „Винг“ из Београда
је организовао традиционални Винг куп, који је био и
завршно коло лиге Србије за 2021.годину. На такмичењу
је најбољи у класи Ф1А био Ненад Батоћанин из клуба
домаћина, друго место је освојио Радоје Благојевић из

Ненад Батоћанин из АК "Винг" Београд"

АК „Војка“ и треће Славко Савић из АК „Нова Пазова“.
У класи Ф1Б први је био Божо Грубић, други Радоје
Благојевић и трећи Слободан Милић. У класи Ф1Ц
Драган Лакић из АК „Винг“, други Стеван Јановић из АК
„Сомбор“ и трећи Милан Павлов из АК „Утва“ Панчево.
Када су се у генералном пласману за 2021.годину
збројили резултати са такмичења „Бачка куп“ Сомбор,
„Пан куп“ Зрењанин и ова два такмичења у Трстенику и
Зрењанину, поредак најбољих је био следећи. У класи
Ф1А од укупно 15 такмичара прву позицију је заузео
Ненад Батоћанин из АК „Винг“ београд, друго место
Радоје Благојевић из АК „Војка“ и треће место Славко
Савић из АК „Нова Пазова“. У класи Ф1Б од пет такмичара,
нјабољи је био Божо Грубић из АК „Нова Пазова“, друго
место је освојио Светозар Гостојић из АК „Зрењанин“ и
треће место Радоје Благојевић. У класи Ф1Ц од четири
такмичара прво место је освојио Драган Лакић из АК
„Винг“, друго место Жива Ковачки из АК „Зрењанин“ и
треће место Милан Павлов из АК „Утва“ Панчево.

Мића Тица из АК "Винг" Београд

Божо Грубић из АК "Нова Пазова"
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Дронови

Дронови

НАЈБОЉИ У ТРЦИ ДРОНОВА
да утиче на кретање дрона са минималним кашњењем
и максималном контролом. Трке квадкоптера су
релативно нов спорт у коме пилоти лете квадкоптере
веома великом брзином (преко 100 км на 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.
Организатор и сви такмичари су овим државним
првенством заокружили домаћу такмичарску сезону у
2021. години, а истовремено својим радом и залагањем
дали одличне темеље спорту пред којим је тек будућност
и поставили себе и Србију на мапу „заједнице спортских
дронова“, заступљене широм света.

Државни прваци

Званично прво државно првенство у трци дронова
одржано је 26.септембра на спортском аеродрому
Лисичји Јарак код Београда у непосредној
организацији Ваздухопловно спортског удружења „РЦ
Дрон“ из Београда. Ова новија дисциплина Светске
ваздухопловне федерације – класа Ф9У, такозвана трка
спортских дронова, већ неколико година се негује у
Србији и од стране клубова и такмичара организована
су бројна такмичења, а истовремено су заљубљеници у
овај спорт учествовали на такмичењима у иностранству.
На највећем државном такмичењу, које је уследило
након неколико ревијалних окупљања у Београду и
Нишу, и светског купа у Белој Цркви, наступило је укупно
18 такмичара из два клуба која се баве овим спортом –
ВСУ „РЦ Дрон“ Београд и ВСУ „Archibald Racing Team“
Београд. Титулу државног првака освојио је Александар
Стојановић из ВСУ „Archibald Racing Team“ Београд.
Друго место је освојио његов колега из клуба Никола
Тубић, а треће место Владимир Мунћан из ВСУ „РЦ
Дрон“ Београд. Они су као најуспешнији прошли све
прописане квалификационе, елиминационе и на крају
финалне трке са најбољим временом лета модела и
превазиђеним препрекама.
ФПВ је такозвано летење из првог лица и контролисање
дрона, најчешће квадкоптера, путем даљинског
управљача и посебно дизајнираних наочара – визира
које носи пилот, са директном везом према камери
која се налази на дрону. Овим начином везе пилот може
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Учесници државног првенства на Лисичјем Јарку

ФАИ светски куп у
трци дроновима у
Белој Цркви
У суботу 14. и недељу 15. августа
на локацији поред Врачевгајског
језера у Белој Цркви одржано је
међународно такмичење у трци
дронова - светски куп, у организацији
Ваздухопловног удружења „РЦ Дрон“
из Београда. Такмичење је окупило
око 30 такмичара из Србије, Мађарске,
Северне Македоније, Италије и Чешке
Републике, који су представили своје
спортске дронове и уз помоћ којих
су се борили за најуспешније у трци,
колу светског купа. Најуспешнији су
били такмичари из Чешке Републике и
Мађарске, а из Србије високе позиције
су заузели Александар Стојановић (4.
место) и Урош Угреновић (5. место).
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Т
РАКЕ

На спортском аеродрому Дивци код Ваљева, у организацији Аеро клуба „Ваљево“ у мају месецу је одржан четврти по реду ревијални скуп моделара који се баве РЦ
моделарством – израдом и летењем модела на даљинско
управљање. Поред моделара који се баве овом дисциплином, домаћин је угоститио и заљубљенике у све друге моделарске дисциплине, као и у све ваздухопловне спортове.
Скуп и дружење које је трајало целог дана, окупило је око
45 моделара из целе Србије – Вршца, Новог Сада, Београда, Нове Пазове, Краљева, Трстеника, Крушевца, Бечеја,
Панчева... На ваљевском аеродрому могли су се видети модели једрилица, ракета, спортских авиона – реплике правих Цесни, Пајпера, Пилатуса и других. Аеро клуб „Ваљево“
се као и обично показао као врстан домаћин. За најмлађе
госте је уприличено избацивање бомбона из авиона Цесна
по старом обичају, а за све учеснике је уприличен „аеродромски“ ручак.
Дисциплина РЦ моделарство сама по себи представља
атракцију на спортским аеродромима, како изгледом самих модела, тако и вештинама и умећем моделара који
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управљају моделима, а који их претходно стварају у својим
радионицама. Тако ни овог пута уз спој одличних учесника
и њихових модела, и исто таквог домаћина, велика пажња
заинтересованих и уживање на аеродрому није изостало.

Најбољи пилоти параглајдера
у 2021.години:
1.Дејан Валек, АК „Кумулус“ Нови Сад
2.Драган Попов, СПК „Беркут“ Вршац
3.Марко Милутиновић, СК „Даст Девил“ Београд
22
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Параглајдинг

СРБИЈА У АРГЕНТИНИ И СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

Параглајдинг

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ПРЕЛЕТУ ПАРАГЛАЈДЕРОМ

У 2021. години параглајдинг светска заједница није стајала због ситуације на глобалном нивоу, већ
напротив – радило се и летело највише што се могло, како на домаћим локалним теренима, тако и
на међународним. Одржана су светска првенства у обе дисциплине параглајдинга – и у прелету и
прецизном слетању, са огромним бројем учесника и држава из којих долазе. Пилоти параглајдера су на
овај начин показали да не постоји физичка препрека за активност коју воле и којом се баве.

Светско првенство у прецизном слетању параглајдером

Репрезентативци Србије у прецизном слетању параглајдером

11. ФАИ Светско првенство у параглајдингу у дисциплини
прецизно слетање, одржано је у Прилепу у Северној
Македонији од 8. до 16.октобра 2021.године. Учествовало
је рекордних 129 пилота из 32 државе из Европе, Америке
и Азије. Претходних година број држава учесница је био
много мањи (максимум 2019. и 2017.године – 28 држава).
На првом светском првенству у овој дисциплини у Великој
Британији 2000. године учествовало је само 25 пилота из
четири државе. Зато је број учесника на светском првенству
2021. године невероватан, јер не да је само достигао ниво
пре пандемије вируса Ковид 19, већ је и премашио тај број.
Репрезентација Србије наступила је у саставу: Иван Павлов,
Дејан Валек, Горан Ђурковић и Драган Попов. Сви чланови
репрезентације су вишегодишњи репрезентативци у овом
спорту, носиоци највиших националних признања, освајачи
државних првенстава, доносиоци медаља са европских и
светских првенстава и светских купова. Од стране државе
Србије су вредновани као врхунски спортисти заслужног
ранга, а такође су и стипендисти Министарства омладине
и спорта Републике Србије. Пилот Милош Тимотић је
био резервни члан репрезентације, а Војислав Ивановић
директор и вођа тима. Поред чланова репрезентације
на светском првенству у С.Македонији су из Србије
учествовали Жељко Овука, као члан жирија испред
Светске ваздухопловне федерације (ФАИ) и Ева Карачоњи
као судија такмичења.
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Пилоте су од самог почетка дочекали и пратили врло
изазовни временски услови за ово доба године у овом
делу Европе. Падала је киша, а негде на средини такмичења,
учеснике је изненадио и снег који је пао у Прилепу и
Крушеву у Северној Македонији. Од 10 такмичарских дана,
седам дана је падала киша, а два дана снег. Организатор
је имао врло тежак задатак, да реализује потребан број
такмичарских серија за валидност такмичења, а изазова је
било превише. Мењале су се локације полетања, а и начини
– неке такмичарске серије су стартовале регуларним
полетањем пилота, а неке уз помоћ ауто витла. На крају
успешно су извршене три такмичарске серије полетања
и слетања свих 129 такмичара, што је било довољно за
проглашење победника. Због смањеног броја серија,
такмичари нису могли да одбаце „најгоре резултате“, па је
свака грешка била довољна да угрози финалну позицију и
борбу за медаљу.
У три такмичарске серије најбоље су се показали пилоти из
Јужне Кореје и Чешке Републике. У генералном пласману 1.
и 3. место појединачно припало је пилотима из Јужне Кореје,
а 2. место пилоту из Чешке Републике. Првопласирани
Сеунгил Ахн из Ј.Кореје је имао укупан резултат један, што
значи да је у три серије два пута био најпрецизнији са
слетањем на центар циља и једном 1 центиметар од циља.
У женској конкуренцији такође 1. и 3. место за даме пилоте
из Ј.Кореје и 2. место за чешку такмичарску. Екипно најбољи
на свету у 2021.години су постали пилоти из Ј.Кореје,
испред другопласираних пилота из Чешке Републике и
трећепласираних пилота из Словеније. Репрезентација
Србије је на овом светском првенству освојила 10. место.

Репрезентативци Србије у прелету параглајдером

Марко Милутиновић и Срђан Ристановић из Спортског
клуба „Даст девил“ из Београда, Предраг Дудић из
Параглајдинг клуба „Голија“ Рашка и Жељко Овука из Клуба
слободног летења и бициклизма „Арес“ из Београда током
октобра и новембра месеца 2021.године су представљали
Србију у Јужној Америци на два велика међународна
такмичења у Аргентини. Спортисти из Србије су најпре
учествовали на Светском купу у месту Ла Риоја од 20. до 28.
октобра, а затим од 31. октобра до 13. новембра у месту
Сан Мигел де Тукуман на 17. ФАИ Светском првенству.
С обзиром на тешке услове путовања у време емпиде
миолошких препрека на светском нивоу, сваки такмичар је
морао добити посебну дозволу за улазак Министарства
спољних послова Аргентине. Тако су и репрезентативци
Србије успели да учествују, и поред огромне подршке
Министарства омладине и спорта Републике Србије,
добили велику логистичку помоћ и пријем у доласку од
стране Амбасаде Србије у Буенос Ајресу.
Од 20. до 28. октобра је у месту Ла Риоја одржан Светски
куп, највеће индивидуално такмичење у овом спорту.
Учествовало је укупно 73 пилота из 24 државе. Пилоти из
Србије су на крају такмичења, после четири такмичарска
дана и прелетених 322 километара по такмичару, поставили
име своје државе на четврто место у генералном пласману,
иза првопласираног домаћина Аргентине, светског
првака Француске и Сједињених Америчких Држава.
Сваког такмичарског дана појединачно наши пилоти су
имали одличне резултате - у првих двадесет на табели
међу којима је бодовна разлика у распону од једног до
неколико десетина бодова, што је минимално, с обзиром
да се резултати рачунају у стотинама. Често су током трка
бележили вођство, а Срђан Ристановић је у два дана заузео
трећу и пету позицију, и Марко Милутиновић четврту. Сва
четворица су на свој начин, личним резултатима, у јакој
конкуренцији, допринели укупном резултату Србије.
После Светског купа у Ла Риоји, преселили су се 400
километара даље у Аргентини, у место Тукуман, где је
званично 31.октобра почело 17.ФАИ Светско првенство

у параглајдингу у дисциплини прелет. Светско првенство
је трајало до 13.новембра, а учествовао је максималан
број од 150 пилота параглајдера из чак 37 држава са
свих континената. Ово светско првенство је било у знаку
јубилеја за параглајдинг заједницу, јер је 2021. године тачно
30 година од првог светског првенства 1991. године.
Временски услови у овој климатски и рељефно изазовној
земљи, дозволили су да се успешно одржи шест такми
чарских дана и задатака. Први пут у дисциплини прелет
Велика Британија је поставла светски првак екипно, а
титула светског првака је отишла у руке њиховог пилота
параглајдера Расела Огдена. Он је показао одличну
спремност и летачко знање, победивши у четири од шест
трка. Друго место је освојио француски пилот Хонорин
Хамарад, а треће место његов колега из Француске Лук
Армант. У женској конкуренцији такође први пут титула
светске првакиње је припала швајцарској репрезентативки
Жил Маргелиш, која је оставила иза себе двоструку светску
првакињу Сеико Фукуоку из Француске на другом месту
и Клаудију Булгакову из Пољске, такође ранију светску
првакињу, на трећем месту. Екипно поред првопласиране
Велике Британије, друго место је освојила репрезентација
Швајцарске и треће место репрезентација Чешке
Републике. Репрезентативци из Србије су заузели средину
резултатске табеле, чиме су показали свој квалитет међу
светски бројним фаворитима у овом спорту, а појединачним
резултатима доказали напредак и истрајну борбу да
парирају најбољима на свету. Минималне разлике када се
зброје резултати, међу репрезентацијама и појединцима,
показују скоро па уједначен квалитет свих пилота који
учествују на светском првенству, а генерални скор је
збир различитих фактора – поред бодова за прелетене
километре у сваком дану, за брзину и време и за вођство у
трци, такође и резултат спортске среће. Може се закључити
да је успех за државу Србију само појављивање спортиста
из наше земље на највећим светским такмичењима, а њихов
квалитет и резултати показатењи континуираног и доброг
спортског рада.
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26

Томашкове такође из Чешке
и трећепласиране Владимире Димитрове
из Бугарске.
Екипно, прво
место
је
убедљиво заузео „мешовити“
тим од пилота
из Словеније и
Србије: Матјаж
Слуга, Дејан Валек, Слободан и Димитрије Малетић.
Друго место су освојили чешки пилоти и треће пилоти
из Бугарске.

ПОБЕДНИЦИ СВЕТСКОГ КУПА У ПАРАГЛАЈДИНГУ У
ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЛЕТ НА КОПАОНИКУ

Од 10. до 17.јула на Коапонику у Србији је одржан Светски
куп у параглајдингу у дисциплини прелет, такмичење које
окупља најбоље пилоте света у овом спорту. Учествовало
је 90 пилота из 27 држава, а организатори су били
Међународна параглајдинг aсоцијација светског купа и
Ваздухопловни савез Србије, уз подршку Министарства
омладине и спорта Републике Србије и Општине Рашке.
Непредвидиве временске прилике су на Копаонику
омогућиле да се реализују четири такмичарска задатка –
која су се састојала од прелета од по 60 километара, 112
км, 59.5 км и 82 км. Најуспешнији пилоти који су савладали
те задатке су укупно на овом такмичењу прелетели
параглајдером чак 315.5 километара. Победнички подијум
су заузела три пилота из Француске, што није изненађење с
обзиром да се ради о колевци светског параглајдинга, као
и науспешнијој параглајдинг нацији на свету, која заузима
прво место на светској ранг листи. Прво место је заузео
млади двадесетједногодишњи Симон Мететал са само три
бода предности испред свог сународника Жилијена Вирца

на другом месту и трећепласираног Хонорина Хамарда,
иначе најбољег француског пилота. У женској конкуренцији
најбоља је била Марсела Учоа из Бразила, друго место је
освојила Мерил Делфериер из Француске и треће место
Констанс Мететал из Француске, сестра првопласираног у
мушкој конкуренцији. У пласману нација најбољи су били
француски пилоти, затим италијански са другим, и руски са
освојеним трећим местом.
Светски куп је индивидуално такмичење и борба за
најуспешнијег појединца, и у мушкој и женској категорији.
Из Србије су на такмичењу учествовати пилоти Владимир
Бачанин, Срђан Ристановић, Марко Милутиновић, Милан
Стевић, Борис Павличевић и Жељко Овука.
Ово је била одлична прилика за организатора
Ваздухопловни савез Србије и државу Србију да се као и
обично покажу као добри домаћини, одлични организатори
и презентери свих лепота које наша земља нуди, а које ови
спортисти имају прилике да осмотре не само са земље,
него и из ваздуха.

У генералном пласману светског купа у прецизном слетању параглајдером за 2021. годину, Србија се нашла
у врху. Од укупно 70 пилота у појединачном пласману,
Иван Павлов из АК „Кумулус“ Нови Сад је заузео друго
место, иза првопласираног словеначког пилота Матјажа Слуге. Пето место је заузео Горан Ђурковић из СПК
„Беркут“ Вршац са само бодом заостатка иза два пилота
из Чешке и Естоније који су делили треће место.

Фото: Петар Холик

Нишка Бања и Параглајдинг клуб „Грунф“ из
Ниша су од 29.јула до
1.августа били домаћини
кола Светског купа у параглајдингу у дисциплини прецизно слетање.
Ово је било прво коло у
систему светског купа у
овој дисциплини у 2021.
години, а пилоти „прецизаши“ су даље имали
и такмичење у Алањи у
Турској.
На такмичењу у Нишкој Бањи је учествовало укупно 38
пилота параглајдера из Словеније, Србије, Чешке, Турске, Бугарске, Румуније, Естоније и Црне Горе, међу којима је седам дама које су се бориле за резултат у женској
конкуренцији.
Најуспешнији у генералном пласману, након изведених
шест серија полетања и прецизних слетања на циљ је био
словеначки пилот Матјаж Слуга. Друго место је освојио
Иван Павлов из АК „Кумулус“ из Новог Сада и треће место са само два бода разлике његов клупски колега Дејан
Валек. У женској конкуренцији је најбоља била Ивана
Балакова из Чешке, испред другопласиране Маркете
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Владимир Бачанин најбољи у држави и на
Предевропском првенству

Пилот параглајдера
Владимир Бачанин из
ПК „Аир 037“ из Крушевца постао је државни првак за 2021.
годину у параглајдингу у дисциплини
прелет. Бачанин годинама уназад држи
титулу најбољег у
држави у овом спорту, те се може рећи
да овај резултат није
изненађење, јер је
пети пут заредом на
трону српског параглајдинга. Он је уједно био и најбољи у
„широј“ конкуренцији
од националне, коју
је чинило 84 пилота из девет држава, у оквиру Предевропског првенства – тест такмичења за Европско
првенство које ће се 2022.године одржати у Нишу у Србији. Државно првенство Србије и Мађарске, уједно и
Предевропско првенство у параглајдингу у дисциплини
прелет, одржано је од 1. до 7.августа у Нишкој Бањи у
организацији Ваздухопловног савеза Србије, а уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и Града Ниша.
На такмичењу су одржана четири такмичарска летачка
задатка, која су у збиру имала 238 километара прелета
безмоторним летелицама – параглајдерима. У оквиру
државног првенства Србије наступило је 44 домаћих
пилота, а поред првопласираног Владимира Бачанина,
друго место је заузео Милан Стевић из ПК „Бели орлови“ из Пожаревца и треће место Душан Ђорђевић који
је наступао за ПК „Голија“ Рашка. Њих су у стопу пратили
одлични Срђан Кесић из Новог Сада, Предраг Дудић из
Рашке, Срђан Ристановић из Београда, као и остали сјајни пилоти из српских аероклубова. Екипно прво место је
освојио ПК „Голија“ Рашка, друго место ПК „Бели орлови“ Пожаревац и треће место СК „ФлајФит“ из Београда.
У „адреналин“ класи најбољи је био Часлав Виријевић
из ПК „Соколица“ Косовска Митровица, друго место
је освојио Предраг Нешковић из ПК „Пегаз“ Ивањица
и треће место Дејан Валек из АК „Кумулус“ Нови Сад.
У „спорт“ класи је Дејан Валек био првопласиран, испред другопласираног Немање Ђорђевића из КСЛиБ
„Арес“ из Београда и трећепласираног Небојше Росића
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из истог клуба. У „фан“ класи поредак је био: 1. Љубиша
Станковић из АК „Кумулус“ Нови Сад, 2. Бобан Ђуровић
из ПК „Еол“ Краљево и 3. Марко Недељковић из ПК „Соколица“ Косовска Митровица.
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Марко Милутиновић победник лиге Србије у
параглајдингу у дисциплини прелет

После четири кола лиге Србије у параглајдингу у
дисциплини прелет у Вршцу, Нишу, Дрвару и Краљеву
и 11 такмичарских дана и задатака, заокружен је скор за
2021. годину и највише позиције су заузели пилоти који су
били успешни током целе године у континуитету.
Прву позицију и титулу победника лиге Србије је освојио
Марко Милутиновић из Спортског клуба „ФлајФит“ из
Београда, који је учествовао на сваком колу лиге и
успешно летео сваки такмичарски задатак. Друго место
је освојио Предраг Дудић из Параглајдинг клуба „Голија“
из Рашке, који је такође у стопу пратио првопласираног
Марка, како резултатски, тако и ревносним учешћем
на свим такмичењима. На исти начин се током године
такмичио и Срђан Ристановић из СК „ФлајФит“ из
Београда, што му је донело треће место у генералном
пласману.
Такође, са малом бодовном разликом су их пратили
Милан Стевић из ПК „Бели орлови“ Пожаревац (4.место),
Срђан Кесић из АК „Кумулус“ Нови Сад (5.место),
Владимир Бачанин из ПК „Аир 037“ Крушевац (6.место),
Павле Павловић из ПК „Соколица“ Косовска Митровица
(7.место), Жељко Овука из КСЛиБ „Арес“ из Београда
(8.место), Борис Павличевић из КСЛиБ „Арес“ Београд
(9.место) и Иван Зорнић из ПК „Бели орлови“ Пожаревац
(10.место). На такмичењима у оквиру лиге Србије у
прелету је наступило током године укупно 60 пилота
параглајдера из 16 српских клубова.
Екипно прво место је освојио СК „ФлајФит“ из Београда,
друго место ПК „Голија“ Рашка и треће место КСЛиБ „Арес“
Београд. У спорт класи је најуспешнији током године био
Небојша Росић из КСЛиБ „Арес“ Београд, друго место
је освојио његов колега из клуба Немања Ђорђевић и
треће место Дејан Валек из АК „Кумулус“ Нови Сад. У
адреналин класи поредак је исти као и у спорт класи, док
је у фан класи прво место освојио Љубиша Станковић из
АК „Кумулус“ Нови Сад, друго место Бобан Ђуровић из
ПК „Еoл“ Краљево и треће место Мирослав Марјановић
из ПК „Бели орлови“ Пожаревац.

Колико је дуг и нелак пут у освајању највиших позиција у
лиги Србије у параглајдингу у прелету, говори податак
да су у оквиру сваког кола пред пилотима била бар
три летачка задатка, која су у збиру носила прелете
од просечно 200 километара. Укупно, да би неко био
најбоњи на годишњем нивоу, имао је задатак у четири кола
да прелети укупно око 800 километара – параглајдером,
безмоторном летелицом, само уз помоћ ваздушних
струјања, термике, доброг плана летења, индивидуалног
искуства и знања.
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ДРВАР У ЗНАКУ ПАРАГЛАЈДИНГА

После дугог временског периода, место Дрвар у западном делу Босне и Херцеговине, је постао место окупљања
спортиста – пилота параглајдера. Међународно такмичење
„Десант на Дрвар“ – коло лиге Србије у параглајдингу у
дисциплини прелет и ДП БиХ је одржано у августу месецу
уз непосредну организацију локалног Параглајдинг клуба
„Дрвар“ и Ваздухопловног савеза Србије, а подржано умногоме од стране Општине Дрвар и Ваздухопловног савеза
Србије. Наступило је укупно 50 пилота параглајдера из региона - Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и Србије.
Несебичну помоћ у административном смислу пружио и је
и Ваздухопловни савез БиХ, Директорат цивилног ваздухопловства БиХ, Агенција за контролу летења БиХ, Хеликоптерски сервис Републике Српске, као и остале институције
и јавна предузећа из БиХ.
На такмичењу су у сва три дана одржана три такмичарска
задатка прелета, које су пилоти успешно савладали. Трке
пилота и полетања су започињала сваког дана изнад Дрвара, а завршавале се у циљу – голу који је био пред пилотима
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након извршеног задатка у оклонини Гламоча, или Босанске
Крупе и Бос.Петровца. Пилоти су у сва три дана имали задатке у укупном прелету од преко 200 километара, а по
дану просечно 60 – 70 километара.
„Дисциплина прелет је у параглајдингу најзахтевнија и зависи од ветрова. За прво организовано такмичење у Дрвару, одазвао се задовољавајући број пилота параглајдера,
с обзиром на епидемијску ситуацију, а који су отишли са
такмичења са одличним утисцима. Дрвар и Дрварчани су
показали да су прави домаћини, а само место је и више него
погодно за развој овог спорта, у шта су се уверили сви пилоти који су први пут летели на овим теренима. Огромну
подршку за организацију смо добили од начелнице општине Душице Рунић, као и од држава Босне и Херцеговине и
Србије, и надлежних институција,“ рекао је Жељко Овука,
генерални секретар Ваздухопловног савеза Србије.
У укупном генералном пласману, прво место је освојио
пилот из Хрватске Антун Ловрец. Другу позицију је заузео
пилот из Словеније Јоже Молек, а треће место пилот из
Србије Марко Милутиновић. Трећепласирани Марко Ми-
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лутиновић је извојевао треће место са малом бодовном
разликом у односу на четвртопласираног колегу из Србије
Предрага Дудића. У женској конкуренцији најбоља је била
Тијана Кручичан из Србије, испред представница Хрватске.
Тимски најбољи резултат су остварили пилоти Спортског
клуба „ФлајФит“ из Београда – Марко Милутиновић, Срђан
Ристановић и Младен Николић. Друго место је освојила
екипа „Лет“ из Хрватске у саставу Антун Ловрец и Марио
Трговец, а треће место пилоти из српског Параглајдинг
клуба „Бели орлови“ из Пожаревца – Иван Зорнић, Милан
Стевић, Урош Маслак, Драган Симовић, Драган Стевић и
Мирослав Марјановић.
У „адреналин“ класи најбољи је био пилот из БиХ Бранимир
Мандић, друго место је освојио Давор Кунст и треће Иван
Барњак, обојица из Хрватске. У „спорт“ класи прво и друго место су освојили хрватски пилоти Давор Кунст и Иван
Барњак, а треће место Јован Јовановић из Србије из Параглајдинг клуба „Цирус“ Златибор. У „фан“ класи најбољи је
био Љубиша Станковић из АК „Кумулус“ Нови Сад“. Друго
место је освојио Мирослав Марјановић из ПК „Бели орлови“ Пожаревац“ и треће место Иња Спорер из Хрватске.
Такмичење је уједно било и државно првенство Босне и
Херцеговине у параглајдингу у дисциплини прелет, па је
нови државни првак БиХ постао Мирвад Зенуни из Сарајева, друго место је освојио Бранимир Мандић из Љубушког,
и треће место Бојан Томић из Бањалуке.
Параглајдинг клуб "Дрвар" званично је основан 2020. године. На овом простору параглајдинг је заживео од 2018.
године, када су изведени први летови параглајдером. “Такмичење које је првобитно било планирано за мај месец, а
због лоше ситуације са временом померено и одржано у
резервном термину у августу, једно је од највећих спортских догађаја у Дрвару и на просторима Босне и Херцеговине. Мени као председнику Параглајдинг клуба „Дрвар“
припала је част да заједно са ВСС и генералним секретаром ВСС Жељком Овуком, организујемо тродневно такмичење. Нагласио бих да без ВСС би било готово немогуће
организовати такмичење и на најбољи могући начин представити Дрвар и целу ову регију за летење параглајдером.
На такмичење је у првом термину било преко стотину
пријављених такмичара, а у резервном је учествовало око
60 такмичара и 50 гостију. То је од изузетне важности за
све нас, јер смо представили нову параглајдинг дестинацију,
регион за летење и за нас домаћине најлепши град Дрвар.
За потребе такмичења смо користили два полетишта – једно за северне и једно за јужне ветрове, које су направили
чланови Параглајдинг клуба „Дрвар“ уз помоћ омладинске
организације и Општине Дрвар. Тако смо првог дана полетали са северног старта познатијег као Басташка Греда, док
смо друга два такмичарска дана полетали са јужног старта
полетишта Крушковац, који се налази изнад чувене „Титове
пећине“. Сва три дана небо изнад Дрвара је било прекривено паарглајдерима, грађани су били одушевљени, а сви
смештајни капацитети у граду су били попуњени, тако да се
у градском амбијенту изузетно осетио долазак такмичара
и гостију,“ истакао је Марко Зарач председник ПК „Дрвар“.

Иначе, главни организатори такмичења су били Марко Зарач из Параглајдинг клуба „Дрвар“ и Жељко Овука, генерални секретар ВСС, који је уједно био и директор такмичења. Посету и подршку су пружили и начелница Општине
Дрвар Душица Рунић, министри унутрашњих послова Републике Српске и Србије Драган Лукач и Александар Вулин, који су кроз сарадњу коју је држава пружила препознали значај оваквих регионалних спортских манифестација
и заједничким снагама, са свим пилотима који су прешли
километре и дошли на ово такмичење, показали да нема
препрека за позитивна дела и догађаје.
Министар Александар Вулин је истакао да је овај крај у
прошлости доста пропатио и да је ред да има лепше дане
и прилике као што је ова, када ће долазити људи отвореног
срца и добре воље. „Вероватно има и бољих терена у Европи, уређенијих полетишта, бољег смештаја, али боље људе
од ових ћете тешко наћи. Сви који испробају своју храброст
и вештину тако што се ставе на располагање природи, сунцу и ветру, најбоље знају колико у животу вреди човек до
вас,“ истакао је министар Вулин учесницима такмичења.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач је изразио задовољство што је овакво такмичење у Дрвару
и сматра да ће постати традиционално, нарочито након искуства које доживе гости учесници у овом крају. Организатори
локални Параглајдинг клуб „Дрвар“ уз помоћ Ваздухопловног
савеза Србије свакако имају намеру да наставе овим путем и
уз развијање такмичења и овог спорта, развију и промовишу
све лепоте боравка које нуди Општина Дрвар.

Начелница Општине Др
вар, Душица Рунић Трнинић оберучке је прихватила идеју о организацији
комплексног такмичења у
спорту, какав је параглајдинг. Обезбедила је комплетне услове, помогла у
проналажењу спонзора
и донатора, обезбедила већи део финанијске
подршке, те била присутна током извођења такмичења, онолико колико су
јој остале обавезе дозвољавале. Изузетно јој је
стало да се Дрвар нађе на спортско – туристичкој мапи целог света, јер је ово такмичење категорисано и било део календара свих светских такмичења Светске ваздухопловне федерације ФАИ.
„Реткост је да имамо овакву сарадњу са челницима
локалне власти и за сваку похвалу је ангажовање
општине Дрвар, а сигуран сам да ће се грађанима
Дрвара све вишеструко вратити. Оцене пилота
су фантастичне, регион у којем се летело оцењен
је „светским“, и можемо очекивати и већа такмичења, у наредном периоду“ – изјавио је организатор и директор такмичења, пилот и инструктор
параглајдинга, Жељко Овука.
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Најпрецизнији пилоти параглајдера у Србији

ПОБЕДНИЦИ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ПРЕЦИЗНОМ СЛЕТАЊУ
ПАРАГЛАЈДЕРОМ НА ЦИЉ У 2021.ГОДИНИ

Фото: Сандра Балтић
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Димитрију Малетићу из КВС „Кошава“ из Београда, а треће
место је освојо Немања Медић из АК „Кумулус“.
Најуспешнији јуниор је био Димитрије Малетић из КВС
„Кошава“ из Београда, син првопласираног Слободана
Малетића, па је дупла титула припала породици Малетић
– сениору и јуниору. Димитрију је ово било прво државно
првенство, а конкуренција му је био такође нови млади
пилот Маријан Станојевић из АК „ Јат“ Београд и искуснији
млади пилоти из ПК „Еол“ из Краљева – Ђорђе и Петар
Лазаревић и Богдан Белоица, који се иначе такмиче у
дисциплини прелет, па им је могло би се рећи ово било
неуобичајено, али и ново искуство.
Ово такмичење је било прво ваздухопловно државно
првенство у 2021.години, а као део календара Светске
ваздухопловне федерације, довело је у Србију у овим
специфичним околностима пилоте из Словеније, Хрватске,
Северне Македоније и једну храбру даму пилота из
Шпаније. У отвореној конкуренцији је наступило укупно
40 такмичара, а најбољи је био пилот из Словеније Матјаж
Слуга.

Фото: Слободан Ботошки

АК „Кумулус“ Нови Сад и треће место Богдан Бундало
из КВС „Кошава“ Београд. Димитрије је био најбољи и
у јуниорској конкуренцији, у којој је поред њега друго
место освојио Маријан Станојевић из АК „ Јат“ Београд и
треће место Ђорђе Лазаревић из ПК „Еол“ Краљево.
Екипно најбољи клуб у лиги Србије за 2021. годину био
је АК „Кумулус“ Нови Сад. Други екипно најбољи су
били пилоти КВС „Кошава“ Београд и трећи пилоти СПК
„Беркут“ Вршац. Може се рећи да су 2021. године лигашко
такмичење у параглајдингу у дисциплини прецизно
слетање на циљ и појединачно и екипно обележили
пилоти из новосадског АК „Кумулус“ и београдског КВС
„Кошава“.

Фото: Милан Ракић

Након одржана три кола лиге Србије у Вршцу, Новом
Саду и Прокупљу и укупно 16 такмичарских серија
полетања и прецизног слетања, прво место у генералном
пласману освојио је Дејан Валек из Аеро клуба „Кумулус“
из Новог Сада. Са само четири бода заостатка, друго
место је освојио његов клупски колега Иван Павлов и са
седам бодова заостатка треће место Слободан Малетић
из Клуба ваздухопловних спортова „Кошава“ Београд.
Током године је у лиги учествовало укупно 40 пилота
параглајдера из 11 српских аероклубова.
У спорт класи убедљиво најуспешнији је био
осамнаестогодишњи Димитрије Малетић из КВС „Кошава“
Београд. Друго место је освојио Љубиша Станковић из

Фото: Милан Ракић

Да се са висине од неколико стотина метара може
приземљити на тачку пречника само два центиметра, и уз
пут одолети свим ваздушним изазовима, доказују пилоти
параглајдера који се такмиче у дисциплини прецизно
слетање на циљ. Такође, да се може полетети и летети
параглајдером и у војвођанској равници, показали су
пилоти параглајдера на спортском аеродрому Велики
Радинци код Сремске Митровице на државном првенству
у параглајдингу. Такмичење је одржано у организацији
Ваздухопловног савеза Србије и Аеро клуба „Кумулус“
из Новог Сада. Домаћин је био Аеро клуб „Сремска
Митровица“.
Умеће полетања параглајдером уз помоћ ауто витла, и
најпрецизније слетање у сам центар циља, довели су
Слободана Малетића из Клуба ваздухопловних спортова
„Кошава“ из Београда на трон државног првака у овој
ваздухопловној дисциплини од укупно 32 такмичара из
10 клубова из Србије. У „корак“ или боље рећи у „циљ“ је
Слободана пратио Иван Павлов из Аеро клуба „Кумулус“
из Новог Сада, са освојеним другим местом и његов
клупски колега Дејан Валек са освојеним трећим местом.
Од укупно изведених пет летачких серија, првопласирани
и другопласирани пилот су по два пута остварили
најпрецизнији резултат – „нулу“, а у укупном збиру су
имали четири центиметра, што значи да су само за толико
одступили од центра. За прво место су се борили у „финалу“
у коме је Слободан Малетић победио са резултатом од
један центиметар, у односу на Ивана Павлова који је имао
такође одличан резултат од два центиметра. Екипно су
убедљиво најбољи били пилоти из Аеро клуба „Кумулус“
из Новог Сада, вицешампионска позиција је припала
Спортском параглајдинг клубу „Беркут“ из Вршца и треће
место КВС „Кошава“ из Београда. Аеро клуб „Кумулус“ је
на овом државном првенству имао и најбројнију екипу
састављену од осам пилота. У спорт класи прво место
је освојио нови такмичар у овој дисциплини Љубиша
Станковић из АК „Кумулус“ који је имао и једну „нулу“ као
одличан резултат. Друго место у овој класи је припало
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Фото: АК „Иван Сарић“ Суботица

Ваздухопловно једриличарство

Најбољи једриличари на 65. Отвореном првенству
Србије у ваздухопловном једриличарству
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Од 23. до 30. јула
на аеродрому у
Суботици је одржано 65. Отворено
првенство Србије у
ваздухопловном једриличарству у организацији АК „Иван
Сарић“ Суботица
и Ваздухопловног
савеза Србије. Учествовало је укупно
девет пилота једрилица из Словеније,
Босне и Херцеговине и Србије.
Неповољни временски услови и високе температуре
дозволили су да се у шест такмичарских дана, само у два
дана успешно изведу такмичарски задаци. Једног дана је
извршен задатак прелета од 270 километара (Суботица-Бач-Зрењанин-Суботица) и другог дана задатак прелета од 175 километара (дупла рута Суботица – Бајмок
– Трешњевац – Суботица). У првом задатку је био најуспешнији Зоран Френц из АК „Иван Сарић“ Суботица са
прелетом од 270км, испред другопласираног Бранка
А
Благојевића из АК „Михајло Петровић“
Л Краљево и трећеА
пласираног Аладина МујагићаТиз
Босне
и Херцеговине. У
УЛ Р
другом задатку је опет врх табеле заузео Зоран Френц
са прелетом од свих 175км, испред другопласираног
Милорада Ивановића из АК „Сремска Митровица“ и
трећепласираног Слободана Ђуровића из АК „Михајло
Петровић“ Краљево.
У генералном пласману, убедљиво најуспешнији на овом
такмичењу је био Зоран Френц. Друго место је освојио
Бранко Благојевић и треће место Милорад Ивановић.
Учешће на такмичењу су поред наведених високо пласираних једриличара узели и Алојзе Новак из АК „Ново
Место“ из Словеније, Александар Диклић из АК „Зрењанин“, Душан Бојковић из АК „Ваздухопловци Ниша“ и Ференц Габор из АК „Иван Сарић“ Суботица.

1. Слободан Ђуровић АК "Трстеник"А
БР
2. Предраг Милошевић АК
ДО
П А"Ваљево"
3. Милорад Ивановић АК "Сремска Митровица"
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Најбољи ваздухопловни
једриличари у 2021.години:
У
ВАЗД

ХО

Државна првенства у ваздухопловном
једриличарству имају изузетно дугу
традицију – прво је одржано 1947.године
у месту Церкље у Словенији. Следеће
друго по реду је одржано 1949.године
у Руми у Србији, а тадашња државна
првенства су се одржавала под називом
„Савезни ваздухопловни слет“. Суботички
аеродром и аероклуб су домаћини
државном првенству у ваздухопловном
једриличарству били први пут 1979.године,
тако да после 42 године од првог окупљања
Суботица негује традицију одржавања овог
такмичења. Један од данашњих такмичара –
Бранко Благојевић, учествовао је те године
на државном првенству у Суботици као
двадесетдвогодишњак. Суботица је више
пута била домаћин државном првенству, а
такође један од садашњих учесника – Зоран
Френц започео је такмичарску каријеру на
42. државном првенству у Суботици 1997.
године, као тада седамнаестогодишњак
и један од три најмлађа „југословенска“
једриличара. Од тог првог наступа до данас
Зоран је остварио богату једриличарску и
пилотску каријеру, што се може рећи за сваког
од учесника овог државног првенства, који
и данас негују љубав према једриличарству,
за које се каже као за атлетику да је
краљица спортова – то је једриличарство у
ваздухопловним спортовима.
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Ваздухопловно једриличарство
Франц Пинтар, најстарији пилот и инструктор једриличарства

ЕЊE

ЈЕДРИЛИЦОМ НА ТАЛАСИМА
ИЗНАД ПЛАНИНЕ ПЉЕШЕВИЦА

О

К

О

ТВ

С

Л

А

ЛА

О МОДЕ
ВН

ВО

ЛО

СТ

Фото: АК "Ћуприја"
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Најбољи УЛЛ спортисти
у 2021.години:
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сваки улазак у њега моментално заледи стакло пилотске кабине... Све чињенице наводе ме на коначну одлуку да одустанем од даљег летења јер висина се полако смањивала.
Пре напуштања тешко стечене висине размишљао сам како
исту искористити за евентуални слободни прелет
А Р према
Н
североистоку. Са врло простом рачуницом,
висина
је изноБАЛО
сила преко 7000 метара, помножено са финесом једрилице
1:30, значи дужина прелета од 200 километара. Додатно са
јачином ветра од 50 км/ч и трајањем лета од 5 часова, износи додатних 250км. Обзиром да је временска ситуација на
путу источно од Бихаћа у растојању од 1000км била слична
времену изнад Пљешевице, могло се рачунати на додатно
коришћење таласа, и постизање додатне дужине прелета
од још 250км, што би било укупно 700км прелета. Наравно
таква идеја у мом случају је била тешко изводљива јер се за
такав задатак треба додатно припремити. Одлучио сам да
идем на слетање. Аеродром испод мене кога сам све време могао видети, као и град Бихаћ, су ми одлично послужили за оријентацију да ме ветар који је на тој висини износио
преко 100 км/ч превише не занесе источно од аеродрома.
Са доста већим углом понирања и коришћењем ваздушних
кочница висина лета се брзо смањивала. Облаци су се брзо
формирали и покрили већи део простора испод мене. Све
што сам се више приближавао земљи, нестабилност летења
се повећавала. Брзину је требало смањити и прилагодити
тренутним условима, што сам учинио. После мог слетања
А
остали део екипе наставио је са летењем чимБсуРсе услоО
Ддва услова од
ви побољшали. Тог дана су постигнута
још
ПА
преко 5000 метара висине за златну, односно дијамантску
значку.
Касније је Аеро клуб „Фрањо Клуз“ Земун поново организовао летење на таласима исто у Бихаћу. Постигнути су
опет добри резултати. Слободно се може констатовати да
је Пљешевица код Бихаћа најповољнији терен на Балкану,
до сада делимично испитан за летење на таласима и постизање великих висина. Нажалост даље летење у ваздухопловном једриличарству на том подручју је прекинуто из
техничких разлога – војно ваздухопловство је на том месту
изградило аеродром. На крају, морам истаћи да сам лично
провео 40 година као професионалац у ваздухопловству:
10 година у спортској авијацији и 30 година у саобраћајној
авијацији. Наглашавам да сам изузетно задовољан стеченим
искуством летења ваздухопловних једрилица. Сама чињеница да пилот једриличар у свим фазама летења одлуке
мора доносити сам, утиче на развој личности, карактер и
самопоуздање, што ће онима који одлуче да наставе летење и бављење ваздухопловством, много користити у
даљем раду.“

СТ

Франц Пинтар (94године), пилот и наставник једриличарства у пензији, поделио је са нама искуство са једног лета
једрилицом из свог богатог дугогодишњег летачког искуства. У својој ваздухопловној биографији бележи следеће:
управник ваздухопловне школе АК „Фрањо Клуз“ Земун,
све до пресељења школе на спортски аеродром Лисичији
Јарак, када прелази у ЈАТ – најпре Привредну авијацију, а
затим у саобраћајни сектор ЈАТ-а, где је летео на свим типовима авиона.
„Лет је извршен у августу месецу 1958. године са ваздухопловном једрилицом типа „Ваја“. Укупан налет који сам имао
у то време био је 950 сати на ваздухопловним једрилицама и 1200 сати на моторним авионима. Лет је планиран са
намером да се утврди могућност постизања висина преко
5000 метара на ваздушним таласима. Метеоролошки услови за могућност летења на ваздушним таласима су доста
специфични и најчешће се појављују у пролеће и рану јесен,
када код нас почиње дувати јак југозападни ветар, који на јадранском приморју постиже и олујне јачине преко 100км/ч.
Захваљујући околностима и положају планине Пљешевица
код Бихаћа у Босни и Херцеговини, у то време, пронађени су најповољнији услови за једрење ваздушним таласима
и постизање висине за стицање услова за једриличарске
значке и постизање висинских рекорда. Можда је и данас
тако. Поред повољних временских услова, пилот једриличар мора бити у доброј летачкој кондицији, опремљен
уређајем за кисеоничко дисање, добром радио везом и
основним инструментима за инструментално летење. Ја
лично такву опрему нисам имао, осим опреме за летење са
видљивошћу – контролник летења, висиномер, брзиномер,
вариометар и компас.
Од авиона ПО-2 сам се откачио на висини од 400 метара.
Почетно пењање је било доста нестабилно. По инструменту вариометру пењање је износило од 1 до 2 м/сек, док је
касније изнад 1000 метара висине пењање порасло у просеку до 6м/сек, све до 6000 метара висине, док сам касније
максималну висину постигао нешто споријим интензитетом. Укупно време летења је било 1 сат и 40 минута. Време
пењања до максималне висине је било свега 20 минута, а
остало време је утрошено на чекању да се временски услови побољшају како би се стекли услови за обарање државног рекорда. Пошто се то није догодило, требало је спремити се за напуштање висине и за слетање. У међувремену
се појавило још озбиљних разлога за прекид чекања – околина се полако затварала облацима, хладноћа на тој висини је постала неподношљива, облак тзв.летикуларис који је
уједно и оријент висине таласа, а пун ледених кристала, где

ЛЕТ

Сећање на лет којим је постигнут висински рекорд од 7550 метара
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1.Владимир Стојковић, АК "Ћуприја"
2.Перица Сабљић, АК "Ћуприја"
3.Андрија Новаковић, АК "Ћуприја"
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Ултралако летење

НАЈБОЉИ ПИЛОТИ УЛТРАЛАКИХ
ВАЗДУХОПЛОВА

Државно првенство пилота ултралаких ваздухоплова
одржано је 7.августа на спортском аеродрому у Ћуприји
у организацији Аеро клуба „Ћуприја“, уз подршку Ваздухопловног савеза Србије и Министарства омладине и
спорта РС, Спортског савеза Општине Ћуприја и Туристичке организације Ћуприја.
На такмичењу је учествовало 14 пилота из пет аероклубова из Србије, од којих је у категорији моторни змај
наступило шест такмичара, у категорији ултралаки авион четири такмичара и у категорији жирокоптер три
такмичара. Поред такмичара из ултралаке авијације,
учествовала је у отвореној конкуренцији и једна екипа
генералне авијације из АК „Трстеник“ у саставу Душан
Тодоровић и Горан Бошковић. Пред такмичарима је био
задатак навигација са делимично знаним путем.
Најбоље пласирани у категорији моторни змај су били
Перица Сабљић и Никола Мијајловић из АК „Ћуприја“.
Друго место је освојила посада из истог клуба – Владимир Стојковић и Милош Михић. Треће место је освоји-
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ла посада из УЕС „Топлица“ Прокупље. У категорији
ултралаки авион најуспешнији су били пилот и копилот
Владимир Стојковић и Петар Војиновић, друго место су
освојили Живко Галовић и Драган Вукић и треће место
Никола Вујошевић и Перица Сабљић. У категорији жирокоптер најбољи су били Срђан Милић и Андрија Новаковић из АК „Ћуприја“.
У генералном пласману за најбољу прецизност, поредак
је био следећи: 1.Перица Сабљић и Никола Мијајловић,
2.Владимир Стојковић и Милош Михић, 3.Живко Галовић
и Драган Вукић. У генералном пласману за најбоље извођење за победника су проглашени Владимир Стојковић и Петар Војиновић, као другопласирани Перица
Сабљић и Никола Мијајловић и трећепласирани Данијел
Костић и Саша Миљковић.
У одличној организацији домаћина, поред такмичара на
државном првенству, спортски аеродром у Ћуприји је
окупио бројне ваздухоплове и пилоте који су приказали
свој спорт, умећа и вештине у оквиру Отвореног летачког дана. Добар летачки програм је истовремено окупио и бројну публику, љубитеље ваздухопловства, који су
имали прилике у овом дану да се директно упознају са
ултралаком и генералном авијацијом Србије. Претходно, дан пред догађај, у сарадњи АК „Ћуприја“ и Туристичке организације Ћуприје и Предшколске установе
„Дечја радост“ из Ћуприје организован је програм под
називом „Буди пилот на један дан“. Овај програм и активности ће договором организатора постати традиционални, те ће деца најмлађег узраста и у будуће имати
прилику да се упознају са ваздухопловством, летелицама
аеро клуба, начином њиховог летења и свим појединостима из ваздухопловства, које ће им презентовати чланови АК „Ћуприја“.

Интервју

Човек који негује УЛЛ заједницу у Србији
Горан Стојковић, председник АК „Ћуприја“ и Координатор за
ултралако летење ВСС

Ваша ваздухопловно спортска каријера?
Могу рећи да сам релативно касно почео са летењем. Вероватно је то тренутак када се на животном путу сретну
жеља и могућност у испуњењу неких наших снова. Моји почеци су везани за 2012. годину и аеродром 13.мај у Земун
пољу, где сам се први пут лично срео са летењем. Неколико
година пре тога сам пратио змајарство у Србији и у иностранству, и већ у том времену сам се определио пре свега за ултралако летење и ту себе видео у даљим плановима
за летење. На аеродрому 13. мај сам имао могућност да
пробам моторни змај и ултралаки авион, и определио се
за моторно змајарство за почетак моје ваздухопловне каријере. Исте године уписао обуку код инструктора Бошка
Тодоровића, положио и ушао на „мала врата“ у свет ваздухопловства. У годинама иза тога, постао инструктор летења, које је у неком каснијем периоду изродило оснивање
Школе за обуку УЛЛ пилота. Из моје љубави према летењу,
у целу причу сам увукао свог сина Милоша Стојковића, који
је све то подигао на виши ниво, како по образовању, тако
и по дозволама које је стекао, па и само звање пилота на
„Аирбасу“. Носилац сам више признања како нашег националног савеза, тако и Спортског савеза Ћуприје, локалне
самоуправе. Нарочито сам поносан на награду ФАИ, који
смо као спортска организација добили у 2021. години, као
круну на мисији развоја ваздухопловства у Србији.
Професионална каријера и активности изван ваздухопловства?
По занимању сам инжењер информатике и професионално се бавим ИТ технологијама у својој фирми од 1995.
године. Као професионалац у свом послу поседујем доста сертификата и звања. Иако моја професија нема неке
посебне везе са летењем, можда само у компијутерским
игрицама које сам и сам играо, нарочито симулације летења. Осим посла којим се професионално бавим, велики
сам љубитељ природе, спорта и здравог начина живота.
После уласка у свет ваздухопловаца и самог летења све
је подређено томе, летењу, дружењу пилота, обиласком

наше лепе земље из ваздуха, промоције ваздухопловства
и ваздухопловне културе.
Поглед на спортско ваздухопловство у Србији из угла кординатора за УЛЛ?
У релативно кратком временском периоду од уласка у ваздухопловство, нарочито ултралако летење, укључио сам се
у рад Ваздухопловног савеза Србије, нарочито у аспекту
оживљавања активности у ултралаком летењу, такмичењима, дружењу и самој промоцији ваздухопловста у сваком
смислу. Искрено, хендикеп неког ко је релативно скоро у
летењу и самом ваздухопловству је да није било лако носити са људима који су легенде, који су свој цео животни
век, како рекративни, тако и професионални, провели у
ваздухопловству. Управо тај „недостатак“ искуства и прекаљеног стажа сам надоместио неким новим идејама, активацијом и ентузијаством да се неке ствари покрену у
циљу промоције ваздухопловних вредности. Никада, ни
у својој професионалној каријери, нисам желео да будем
критичар без да се укључим у сам рад и видим све аспекте
и проблеме који прате неку област. Тако сам и кренуо у
ангажовање у Савезу као члан ултралаке групе, а касније
као и Координатор ултралаког летења. У том периоду сам
организовао Државно првенство у ултралаком летењу и
упоредо радио на анимирању других клубова да учествују,
како у такмичењу, тако и у самој организацији ДП-а. Такође,
почео сам да организујем и „отворене дане“ ултралаке
авијације, где смо и људима ван Београда приближили ваздухопловни спорт за који дуго важи да је неприступачан
обичним људима, што у неку руку и стоји, од када се постојање клубова умногоме више ослањало на помоћ државе, а и војске, која је планским радом правила базу будућих
пилота.
Жеља ми је да, као кординатор УЛЛ-а, а у сарадњи са колегама из генералне авијације, максимално се ангажујемо
на промоцији летења, како кроз организацију заједничких
такмичења, наша дружења на аеродромима у Србији, радионицама у којима би пратили најновије трендове у свету
на пољима нових летилица, такође и на пољу безбедности
летења, као и решавању проблема у ова изазовна пандемијска времена са разним прописима од стране надлежних државних органа – ДЦВ, СМАТСА. Евидентно да
проблема има, али верујем и добре воље да се то реши
у складу и интересу свих нас, како сада тако и за будуће
генерације ваздухопловаца.
Планови за будућност – лични, клупски и УЛЛ спорта у Србији?
Лично сам веома задовољан постигнутим у летењу. Остаје
жал што раније нисам осетио сву лепоту бављења овом
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О Аероклубу „Ћуприја“
Аероклуб “Ћуприја” основан је далеке 1929. године и на
првој оснивачкој скупштини имао 36 чланова и 1 чланицу.
Било више покушаја обнављања рада аероклуба у послератном периоду, издвајамо постојање пољопривредног
аеродрома на пољопривредном добру Добричево где
су слетали и полетали авиони пољопривредне авијације.
Радимо на томе да Аероклуб „Ћуприја“ достојанствено
настави овако дугу традицију ваздухопловног спорта у
нашем граду, првенствено у раду са младимА, моделарима и будућим пилотима. Носиоци смо више признања на
Државним такмичењима ултралаке авијације и ту можемо
поменути следеће постигнуте резултате: имамо најмлађег
Државног првака у ултра лаком летењу моторним змајем
за 2013 годину, најмлађег Државног првака у ултралаком
АР
летењу авионом за 2015 годину,– који су носиоци престижН
не награде – Плакете Златни орао Ваздухопловног
Б А Л О савеза Србије и то 2015, 2017, 2018, 2019, 2021. Као и екипни
државни прваци за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. и 2021 годину. У само пар година постојања аероклуб је постигао
значајне резултате без свог аеродрома. Верујемо да ћемо
у наредној години трајно решити локацију аеродрома,
као и обезбедити простор за дружење заљубљеника у
небо, да допринесемо просперитету и промоцији града у
овој грани спорта, привреди, туризму, школовању младих
спортских пилота... Традиција постоји, да се чува и негује
за наредне генерације заљубљеника у небо. Имам жељу и
мисију да ова моја љубав према летењу и све ово што сам ја
лично, аероклуб, моја породица – као подршка, постигли,
будемо мотивација за све генерације нових заљубљеника у
ваздухопловство и покажемо то “Место где снови постају
стварност...”

СТ

прелепом граном спорта. У релативно кратком времену
покренуо сам клуб АК „Ћуприја“, који је био дуги низ година у гостима са својим летилицама, у недостатку свог
аеродорма, на аеродрому 13.мај, АК „Јагодина“, АК „Наша
крила“ Параћин... све док нисмо успели да средимо малу
писту поред Ћуприје, која нам је од 2018. године матични аеродром. Као клуб смо покренули школу УЛЛ летења
2020. године, једину јужно од Београда и једну од три
школе генерално у Србији. План за будућност је пре свега у коначном решавању аеродрома, проширења писте и
изградњи самог хангара са неким пратећим садржајима,
као и констатна едукација и рад са младима на промоцији ваздухопловних вредности. Чињеница је да летење и
све делатности који су везане за само ваздухопловство у
будућности су перспектива за младе кроз запошљавање
и бављење разним позивима из тог домена. Што се тиче
УЛЛ заједнице жеља ми је да се што више летилица види
на небу изнад Србије, да се та фама спорта за богате скине, јер УЛЛ је више него приступачан уз паметну организацију у мале клубове и заједничком учешћу у куповини и
дељељу трошкова набавке и одржавање. То је модел који
на западу функционише толико година уназад. Велику
ствар на промоцију моторног летења је управо ултралака
авијација постигла и направила праву експанзију у летењу
како у Европи, тако последњих година и код нас.
Често ме људи питају како ми се исплати све ово што радим,
у овом свету материјалног, и понекад је тешко објаснити
људима, да упркос свим тешкоћама, проблемима тј. изазовима, а било их је, да се нешто ради из велике љубави, задовољства. Ту наду и снагу црпим из своје пре свега велике жеље за летењем, али и толико добрих и искрених људи,
сарадника, дечјих осмеха на скуповима које организујемо...
Свима који су помогли на било који начин ову идеју да и у
овом делу Србије постоји нешто што може некоме младом
одредити професионални позив, занимање за цео живот
али и спортско бављење летењем. Никад нисам гледао на
летење као задовољење моје личне жеље (вероватно бих
се задовољио једном летилицом), већ жеље да то поделим
са свим људима који то воле и да приближим свима онима
које то занима.
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Најбољи пилоти опште
авијације у 2021.години:
1.Александар Годић, АК "Наша крила" Параћин
2.Ненад Стојановић, АК "Сомбор"
3.Томислав Шалетић, АК "Наша крила" Параћин
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Александар Годић и Драган
Обрадовић - државни прваци у
аерорели летењу

Од укупно 12 пилотских посада из осам аеро клубова
из Србије, најбољи у генералном пласману на 43. Државном првенству у аерорели летењу су били пилоти
АК „Наша Крила“ Параћин – Александар Годић и Драган Обрадовић, који су постали нови државни прваци у
аерорели летењу. Такмичење је одржано 11. и 12. септембра на аеродрому Ечка у организацији Аеро клуба „Зрењанин“ у сарадњи са Ваздухопловним савезом
Србије.
Поред првопласиране посаде из Параћина, друго
место у укупном пласману су освојили пилоти из АК
„Сомбор“ – Ненад Станојловић и Ненад Стојановић, а
треће место такође параћинска посада у саставу вођа
ваздухоплова Никола Наумовић и Томислав Шалетић,
члан посаде. Пилоти из АК „Наша Крила“ Параћин су
освајањем златне и бронзане медаље у генералном
пласману доказали своје знање и умеће у општој авијацији, а пилоти из АК „Сомбор“ показали да такође
припадају самом врху спортских пилота Србије. Да би
остварили најбољи пласман у укупном поретку, пилоти су најпре морали имати што бољи резултат у дисциплинама извиђање, временска тачност и слетање. У
дисциплини извиђање прво место су освојили пилоти
АК „Трстеник“ – Душан Тодоровић и Стеван Игњато-

вић, друго место пилоти АК „Сомбор“ – Ненад Станојловић и Ненад Стојановић и треће место пилоти из
Параћина – Александар Годић и Драган Обрадовић. У
дисциплини временска тачност најбољи су били пилоти клуба домаћина АК „Зрењанин“ – Теодора и Јагош
Бановић, другопласирани пилоти из Сомбора – Ненад
Станојловић и Ненад Стојановић и трећепласирани
такође зрењанински пилоти – Лазар Танасковић и Владан Петровић. У дисциплини слетање најпрецизнији су
били пилоти АК „Ваљево“ – Миливоје Петровић и Тодор Наранчић, друго место су освојили Александар
Годић и Драган Обрадовић из Параћина и треће место
Милош Илић и Срђан Шад из АК „Зрењанин“.
Ово такмичење је обележила одлична организација
клуба домаћина, велики број пилотских посада са 24
пилота опште авијације, међу којима поред искуснијих
и познатих лица и већи број нових младих лица, учешће
две младе даме пилота, а домаћин АК „Зрењанин“ је
дао и три такмичарске посаде које су освојиле три медаље по дисциплинама. Показатељ да за младост нема
препреке – и организационо и такмичарски, а такође
и „ветар у леђа“ свим младим пилотима да крену стопама својих вршњака, истовремено вођени примером,
резултатима и делима старијих и искусних колега.
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ЗЛАТНИ АЛЕКСАНДАР ГОДИЋ

Након што је освојио титулу државног првака у општој
авијацији у рели летењу, Александар Годић из Аеро клуба „Наша крила“ из Параћина је освојио нову титулу државног првака такође у општој авијацији, али овог пута у
прецизном летењу. Тиме је потврдио титулу најбољег из
2020. године у овој дисциплини, а са освојеним првим
местима у општој авијацији показао да је као спортски
пилот без премца у Србији у 2021.години.
Државно првенство моторних пилота Србије у прецизном летењу одржано је на спортском аеродрому Давидовац код Параћина од 24. до 26. септембра, у организацији АК „Наша крила“ Параћин и Ваздухопловног
савеза Србије. Учествовало је седам пилота из четири
аероклуба, а поред првопласираног Годића у генералном пласману, друго место је освојио Ненад Стојановић из АК „Сомбор“ и треће место Томислав Шалетић из
клуба домаћина.
У задатку временска тачност најбољи
је био Александар Годић, испред
другопласираног Ненада Стојановића и трећепласираног Томислава
Шалетића. У задатку извиђање прво
место је освојио Душан Тодоровић из
АК „Трстеник“, испред свог клупског
колеге Александра Унчанина на другом месту и Александра Годића на
трећем месту. У трећем задатку прецизно слетање такође најбољи Годић,
испред другопласираног Душана
Тодоровића из Трстеника и трећепласираног Томислава Шалетића из
параћинског клуба.
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МЕМОРИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
ПИЛОТ МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ

Посада у саставу Никола Наумовић и Томислав Шалетић
из АК „Наша Крила“ Параћин освојила је прво место на
Меморијалном такмичењу „Пилот Михајло Петровић“.
Такмичење је одржано 5.септембра на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, у организацији Аеро клуба „Ваздухопловци Ниша“ уз подршку Ваздухопловног савеза
Србије.
Поред првопласираних пилота из Параћина, друго место су освојили Дејан Беда и Горан Стојковић из АК „Ћуприја“ и треће место Душан Тодоровић и Александар
Унчанин из АК „Трстеник“. На овом такмичењу пилота
опште авијације наступило је шест посада из српских
аероклубова. Такмичари су пред собом имали два задатка – временску тачност и извиђање. Рута летења коју
су морали да савладају кретала је са аеродрома у Нишу,
преко Алексинца, Крушевца, Александровца, Блаца, Ме-

Фото: Бојан Савић

рошине и повратак на аеродром у Нишу.
Овим првим местом, пилоти Никола Наумовић и Томислав Шалетић из Параћина су потврдили титулу освојену на прошлом Меморијалу „Пилот Михајло Петровић“
у Трстенику. Остале посаде учесника су допринеле
одржавању традиције и сећања на првог српског пилота Михајла Петровића, а непосредни организатор АК
„Ваздухопловци Ниша“ успео је после дуго времена да
врати Ниш на мапу такмичења опште авијације, уз добру
сарадњу са домаћином Аеродромом „Константин Велики“ у Нишу и Ваздухопловним савезом Србије.
Такође, на овај начин се показало да сарадња цивилног
и спортског ваздухопловства, заједно са војним, води ка
најбољем и једином путу – стварања, ширења, популаризације и неговања српског ваздухопловства.
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Радослав Кораћ и падобрански
клуб „Архистратиг“ нови
државни прваци у падобранству
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1. Радослав Кораћ, ПК “Архистратиг“ Београд
2. Мирољуб Јанићијевић, АК „Наша Крила“ Параћин

ЈД

О

ке или падобранском терминологијом „пет центиметара“ друго место је освојио Мирољуб Јанићијевић из АК
„Наша Крила“ Параћин, и иза њега са само једним бодом
заостатка треће место Слободан Терзић из ПК „Архистратиг“ Београд. Овај првопласирани тројац је спој
великог падобранског искуства, које је превладало на
овом такмичарски захтевном првенству. Заједнички Кораћ, Јанићијевић и Терзић имају преко 15 000 падобранских скокова у својој каријери бављења овим спортом.
Екипно најбољи у држави су падобранци из Падобранског клуба ветерана 63.падобранске бригаде „Архистратиг“ Београд у саставу: Радослав Кораћ, Слободан Терзић, Горан Стојановић, Александар Цветковић и Жељко

Фото: Љуба Стефановић

Најбољи спортисти у падобранству
у 2021.години:

ХО

У суботу 21.августа и недељу 22.августа на аеродрому
Ечка код Зрењанина одржано је 67. Отворено падобранско првенство Србије, у одличној непосредној
организацији Аероклуба „Зрењанин“. На такмичењу је
наступило 37 падобранаца из шест клубова у отвореној
конкуренцији и 26 такмичара из четири клуба у националној конкуренцији.
Најбољи у обе конкуренције, у државној и широј отвореној конкуренцији је био Радослав Кораћ, падобранац
из ПК „Архистратиг“ Београд. Збир резултата из осам
турнуса, полуфиналног и финалног скока је искусног
А
Радослава Кораћа довео на прво
67. Отвореног
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падобранског првенства Србије. Са пет бодова разли-
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3. Александар Цветковић, ПК „Архистратиг“ Београд
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БСП 2021 - Преко 300
падобранских скокова у пет дана
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Лукић и Анђеле Андријевић. У јуниорској конкуренцији
најбољи је био Немања Гаврић из ВК „Skydive“ Бања Лука,
друго место је освојио Душан Лукић из АК „Наша Крила“
Параћин и треће место Сара Лукић, такође из Параћина.
Такмичарски падобрански скокови су извођени из хеликоптера БЕЛ (АБ) 212, који је за такмичење обезбедило
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
и тиме пружило велику организациону помоћ највећем
домаћем падобранском такмичењу. Укупно је изведено преко 300 падобранских скокова. Подршку такмичењу је пружио Ваздухопловни савез Србије, под чијим
окриљем се одржавају сва ваздухопловна такмичења у
Србији, а најзаслужнији за одржавање такмичења у спортској и фер атмосфери су били директор такмичења
Павле Марковић и сви чланови АК „Зрењанин“, главни
судија Ненад Стојиљковић са судијама Аном Сегедински
и Жељком Лолићем, скорером Милошем Јанковићем,
записничарем Александром Лешић, Ненад Кузмановић,
председник такмичарског жирија и делегат ВСС Љубиша
Наумовић.
Такмичење је отворио градоначелник Зрењанина Симо
Салапура, Министар унутрашњих послова РС Александар Вулин и председник ВСС Лабуд Булатовић, а током
два такмичарска дана велики број посматрача и публике
је посетио аеродром Ечка, који је био права ризница лепоте ваздухопловства и падобранства.

Фото: Tangosix.rs

Ђурђев, који су одбранили прошлогодишњу титулу. Друго место је освојила екипа АК „Наша Крила“ Параћин
у саставу: Мирољуб Јанићијевић, Борислав Иветић, Никола Цветковић, Светлана Симић и Драган Обрадовић.
Треће место су заузели такмичари Падобранске екипе
Војске Србије „Небеске видре“: Милан Светозаревић,
Дејан Цветковић, Дарко Качавенда, Стеван Милетић и
Радмила Ђурић.
У отвореној конкуренцији поредак првих троје пласираних је био исти појединачно и екипно као у државној
конкуренцији. Поред наведених клубова, наступио је и
домаћин АК „Зрењанин“, Ваздухопловни клуб „Skydive“ из
Бања Луке и АК „Шпиро Мугоша“ из Подгорице. Најуспешније даме падобранке у отвореној конкуренцији су
биле: Ина Гител из ВК „Skydive“ Бања Лука, затим Светлана Симић из АК „Наша Крила“ Параћин и Радмила Ђурић из ПЕВС „Небеске видре“. Поред њих, значајан је и
наступ две младе даме јуниорке из Параћина – Саре

Спортски аеродром Лисичји Јарак код Београда био је
од 7. до 12. августа место окупљања падобранаца из Србије и окружења, на традиционалној међународној манифестацији „Балкански скок пријатељства“. Овај значајан
догађај за падобрански спорт, поред државног првенства, представља праву ризницу падобранских активности које се реализују у неколико дана, а када се направи
пресек на крају, бројеви све говоре.
„Балкански скок пријатељства 2021“ окупио је 128 активних и падобранаца ветерана из 10 држава, који су
укупно у пет дана, заједно са организационим тимом,
инструкторима и посадама авиона, извели 320 падобранских скокова из војног авиона АН-2 и авиона Цесна
172. Падобрански скокови су се изводили са висине од
1000 метара, а било је и самосталних и тандем скокова,
различитих профила људи – од млађих до старијих ветерана, мушкараца и дама учесница.
Организатори ове манифестације су Падобрански клуб
ветерана 63. падобранске бригаде „Архистратиг“ и Ваздухопловни савез Србије, заједно са Министарством
омладине и спорта и Министарством одбране Републике Србије.
Помоћник министра за спорт Дарко Удовичић из Министарства омладине и спорта РС је званично отворио ма-

нифестацију и том приликом, између осталог, рекао да
му је велика част и задовољство што се обраћа испред
Министарства омладине и спорта на „Балканском скоку пријатељства“, манифестацији која се успешно негује
сваке године. „Упутио бих захвалност Ваздухопловном
савезу Србије и Падобранском клубу ветерана 63. падобранске бригаде „Архистратиг“, за напоре које улажу
да се једна оваква манифестација одржи. Министарство
омладине и спорта Републике Србије годинама помаже
ову манифестацију, јер сматрамо да спортска разгледница коју ви направите у ових неколико дана, јесте најбоља
промоција Србије, ваздухопловства и спорта. Посебно
бих поздравио наше драге госте из иностранства, који
редовно долазе на манифестацију. Велика ми је част да
званично прогласим ову манифестацију отвореном.“
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Европско првенство
- преко 100
топловаздушних
балона у ваздуху
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освојио Синиша Вујаковић из Аероклуба „Приједор“ и
треће место Александар Цветковић из ПК „Архистратиг“.
Сви учесници „Балканског скока пријатељства“ заједно са
организаторима су и ове године успешно извршили задатак чувања традиције манифестације, која је покренута 1993. године, у сарадњи Грчке уније резервних падобранаца и 63. Падобранске бригаде из Србије. Уједно
су обновили пријатељску и колегијалну повезаност, која
кроз падобранске активности, негује највише животне
вредности, а које ова група заљубљеника у небо носи,
како у претходним, тако и у годинама које долазе.

Фотографије аутора:
Љубомир Стефановић, ПК "Архистратиг".

Присутнима су се и у име организатора обратили председник Ваздухопловог савеза Србије Лабуд Булатовић
и генерални секретар Падобранског клуба ветерана
63.падобранске бригаде „Архистратиг“ Миодраг Кастратовић. Они су истакли многоструки значај ове манифестације за спорт, дружење, неговање традиције и
историје. „Моје мишљење је да без падобранства нема
ваздухопловног спорта. Ви сте бисер српског спорта
јуче, данас и убудуће. Ми као непосредни организатори
смо захвални Министарству омладине и спорта и Министарству одбране за подршку. Са таквом сарадњом све
иде лакше и боље,“ истакао је Булатовић.
Поред дневних падобранских активности, организовано
је и такмичење у скоковима на циљ у петак 10. и суботу
11.августа, на коме су екипно прво место освојили чланови тима ПК „Архистратиг“: Радослав Кораћ, Мирољуб
Јанићијевић, Жељко Ђурђев и Александар Цветковић.
Друго место је освојила екипа „СФРЈ“ у саставу: Петар
Петровић (Северна Македонија), Горан Костадиновић
(Северна Македонија), Хранислав Мицић (Србија - Косово и Метохија) и Синиша Вујаковић (Аустрија). Треће
место је припало екипи гостију - Сегедин (Мађарска):
Kripiczer Kata, Joszef Csorba, Tibor Kiss, Zsolt Gere. Појединачно најбољи је био Мирољуб Јанићијевић, актуелни
вицешампион државе у падобранству. Друго место је

Наш северни сусед Мађарска је била домаћин 22. по реду
ФАИ Европског првенства за топловаздушне балоне, које је
одржано у Сегедину од 12. до 18. септембра.
Овај најстарији и један од најатрактивнијих ваздухопловних
спортова, окупио је бројне заљубљенике у балоне, њих преко 100 у ревијалном делу из 23 европске државе, од којих је
преко 80 такмичара, који се боре за најбоље у Европи.
На овом највећем овогодишњем европском такмичењу у
балонарству имали смо и представника из Србије – познатог балонара Срђана Срдића из БК „Дамбос“ из Београда,
који је учествовао као део балонарске посаде комбинованог
тима са колегама из Словеније.
Иначе, Сегедин је познато „ваздухопловно“ место, и као град
који има највећи просечан број сунчаних дана годишње у
Мађарској (преко 2000 сати годишње), постао је место сусрета ваздухопловаца у оквиру бројних међународних аеромитинга, организованих на овом месту. Такође је изузетно
познат по балонарству, а забележено је да је први топловаздушни балон у Мађарској полетео пре више од 200 година.
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ФАИ активности
На аеродрому у Дивцима обновљена обука за будуће ваздухопловце

Буђење ваздухопловног
једриличарства у Србији

Менаџмент комисије
за параглајдинг и
змајарство Светске
ваздухопловне
федерације (ФАИ) у
Београду
Ваздухопловни савез Србије је 2021.године угостио
чланове Управног одбора Комисије за параглајдинг и
змајарство Светске ваздухопловне федерације (ФАИ).
Састанци овог највишег тела на нивоу светског параглајдинга одржани су у Београду од 28. септембра до
1. октобра. Чланови управног одбора су из Француске,
Сједињених Америчких Држава, Русије, Србије, Велике
Британије, Словеније и Северне Македоније.
Иницијатива за одржавање састанака УО светске комисије за параглајдинг и змајарство у Београду и Србији
потекла је од генералног секретара ВСС Жељка Овуке, иначе вишегодишњег потпредседника ове светске
комисије. У три дана састанка у Београду на дневном
реду су биле важне одлуке за светски параглајдинг, као
и разговори у вези предстојећих великих међународних
такмичења. Такође, анализирала се и актуелна ситуација
и изазови које је ковид пандемија донела овом ваздухопловном спорту.
На састанку је донета и одлука да ће годишња конференција ФАИ Комисије за параглајдинг и змајарство
бити одржана у Београду од 26. до 30. јануара 2022.
године. Тиме ће Београд и ВСС имати част да угосте
бројне делегате светских ваздухопловних савеза, после
седам година, након што је 2015. године одржана прва
конференција овог типа у Србији.
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ФАИ ЕВРОПСКА
ПРВЕНСТВА У
СРБИЈИ У 2022.
ГОДИНИ
Светска ваздухопловна федерација (ФАИ) поверила је
Србији и ВСС организацију два европска првенства – у
параглајдингу (дисциплина прелет) и ракетном моделарству. Након отказивања и померања светских такмичења у протеклом периоду због здравствене ситуације
у свету, 2022. година је потврђена као година у којој ће
у Србији ова два европска првенства окупити европске
ваздухопловце.
Најпре ће град Ниш бити место где ће доћи пилоти параглајдера од 25.јула до 6.августа, како би се такмичили
за најбоље у Европи на 16.ФАИ Европском првенству.
Очекује се учешће 150 пилота параглајдера из око 30
држава. Затим ће северније у Зрењанин од 21. до 28. августа доћи најбољи европски ракетни моделари који ће
се на моделарском полигону Арадац такмичити у оквиру ФАИ Европског првенства у ракетном моделарству
за сениоре и јуниоре.
Највећи део организације ова два међународна такмичења ће чинити људи из Србије као чланови организационог одбора, жирија, судије, техничко особље и као
носиоци других функција. Ово је, од стране Светске
ваздухопловне федерације (ФАИ), значајна потврда квалитета ваздухопловаца и организатора из Србије, који
јесу и биће важан елемент развоја и унапређења спорта на међународном нивоу. Велику подршку организацији оба европска првенства пружило је Министарство
омалдине и спорта Републике Србије, Град Ниш, Град
Зрењанин и друге важне градске институције.

У оквиру пројекта “Буђење ваздухопловног једриличарства
у Србији“ Аеро клуб “Ваљево” je 2021. године реализовао
са Министарством одбране Републике Србије, обуку нових
пилота на аеродрому у Дивцима после четврт века паузе.
Укупно шест кандидата је прошло бесплатну обуку на аеродрому Дивци у непосредној организацији АК „Ваљево“
у периоду од августа до децембра 2021.године. Циљ овог
пројекта, које је финансирало Министарство одбране РС,
био је оспособљавање нових пилота, подизање нивоа квалитета активних пилота и безбедности летења, а као најважнији – оживљавање ваздухопловног једриличарства и корака ка моторном летењу.
Укупно шест пилота је извршило први самостални лет. Пре
тога, теоријску и практичну обуку младих пилота обавили
су искусни чланови Аеро клуба “Ваљево”: Предраг Милошевић, Душан Милошевић, Зоран Раковић, Раде Манојловић, Миливој Петровић, Александар Вилотић и Олгица Лазић.
За курс је владало неочекивано велико интересовање било је пријављено 116 кандидата, на разговор је дошло
43, обуку је завршило 6, који могу наставити даље усавршавање. “Бланик Л-13” је после више деценија стајања оспо-

Аеро клуб у Ваљеву је основан 1. јануара 1933, после паузе у ратним годинама поново је обновљен
1947. Данас окупља велики број чланова и такмичара који учествују у систему такмичења ВСС, у
различитим ваздухопловним спортовима. Клуб
је такође домаћин ваздухопловним такмичењима
и смотрама ваздухопловства на свом спортском
аеродрому Дивци код Ваљева.

собљен за летење. Тако је било и са витлом које је скупљало
прашину у хангару. Чланови ваљевског аеро клуба много
тога су урадили сами како би наставили обуку са којом су
стали пре 25 година. Регистрацијом школе једриличарства,
пре тога обновом моделарске секције, сада са намером
да оспособе авион за шлепање, као и да обнове рад падобранске секције, а потом и обуку младих падобранаца…
Оправдано верују да је Аеро клуб „Ваљево“ постао поново
озбиљна ваздухопловна организација, која може бити најбоља основа за будуће пилоте у цивилном, спортском или
војним ваздухопловству.

Милица Живковић, студент Саобраћајног факултета у Београду планира да настави обуку до стицања дозволе саобраћајног пилота, њен колега Сергеј Срећковић верује
да ће му вештина управљања једрилицом помоћи током
студирања, а и касније у току усавршава на послу.
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Спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2022. годину
ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО

ПАРАГЛАЈДИНГ - ДИСЦИПЛИНА ПРЕЛЕТ
Назив такмичења
1. ФлајФит Опен
ФАИ 2
2. Копаоник куп, 1.коло лиге Србије
ФАИ 2
3. Вршац Опен, 2.коло лиге Србије
ФАИ 2
4. Краљево Опен, ДП и 3.коло лиге
Србије, ФАИ 2
5. 16. ФАИ Европско првенство
6. Десант на Дрвар 2022,
Предсветски куп, ФАИ 2

Место одржавања
Рајац, Дивчибаре

Главни датум
15-17.април

Резервни датум
22-24.април

Организатор
СК „Флај Фит“
Београд

Копаоник, Голија

30.април – 3.мај 1-4.септембар

ПК „Голија“ Рашка Лига такмичење

Вршац

2-5.јун

Столови, Рајац

5-10.јул

КСЛиБ „Арес“
Лига такмичење
Београд
ПК „Еол“ Краљево ДП, лига такмичење

Ниш, Србија

25.јул – 6.август

ВСС

ЕП

Дрвар

21-27.август

КСЛиБ „Арес“
Београд

Међународно

9-12.јун

Категорија такмичења
Ревијално такмичење

ПАРАГЛАЈДИНГ - ДИСЦИПЛИНА ПРЕЦИЗНО СЛЕТАЊЕ
Назив такмичења
1. Вршац Опен, ДП и 1.коло лиге
Србије
2. Суботица Опен, 2.коло лиге
Србије
3. 7. ФАИ Европско првенство

Место одржавања
Вршац

Главни датум
27-28.март

Резервни датум
10-11.април

Вршац

25-27.март

1-3.април

Сибиу, Румунија

2-10.септембар

Организатор
СПК Беркут
Вршац
СПК „Беркут“
Вршац
НАК Румунија

Место одржавања

Главни датум

1. Куп „Пет звијезда“

Бања Лука

2. Куп Приједора – Петровдански
куп
3. 36.ФАИ Светско првенство у
класичним дисциплинама
4. 68. ДППС

24.април

8.мај

6. 5. Моделарски скуп

Ваљево

15.мај

22.мај

7. 39. Срем куп Ф1АБЦ

Арадац, Зрењанин 11.јун

18.јун

8. 2. Морава Куп Ф1АБЦ

Арадац, Зрењанин 12.јун

Ревијално такмичење

Светски куп

АК „Сомбор“

13. Пан Куп Ф1АБЦХ

Зрењанин

26.јун

9.октобар

АК „Зрењанин“ Лига такмичење

14. Светски куп у трци дронова

Бела Црква

2. и 3.јул

9. и 10.јул

15. ФАИ Европско првенство Ф1АБЦ
16. ДП у трци дронова

Прилеп, Северна 16-20.август
Македонија
Београд
11.септембар 19.јун

17. ДП у РЦ моделарству, класа Ф3К

Ћуприја

ВСУ „РЦ Дрон“ СК
Србија
НАК Северна ЕП
Македонија
ВСУ „РЦ Дрон“ ДП
Београд
АК „Ћуприја“ ДП

18. Винг куп Ф1АБЦ

Арадац, Зрењанин 25.септембар 22.октобар

19. Отворено првенство Ф3РЕС

Зрењанин

7.октобар

Ревијално

20. Такмичење Ф1Н и Ф1Н-150

Бор

16.октобар

23.октобар

АК „Бор“

Ревијално такмичење

21. 11. Меморијал Иван Шекуларац Ф1АБЦ

Трстеник

22.октобар

29.октобар

АК „Трстеник“ Лига такмичење

9.-11.септембар

6. Меморијал Иван Сарић у
падобранству скокови на циљ

Суботица

15.октобар

ДП

18.септембар 25.септембар

ДП

АК „Винг“
Лига такмичење
Београд
АК „Зрењанин“ Ревијално – међуклупско
Лига такмичење

РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО

УЛТРА ЛАКО ЛЕТЕЊЕ
Главни датум
27.август

Резервни датум
3.септембар

16.октобар

23.октобар

Организатор
Категорија такмичења
АК „Ваздухопловци
ДП
Ниша“
Ак „Иван Сарић“
Ревијално такмичење
Суботица

ОПШТА АВИЈАЦИЈА
Главни датум
20-27.август

Резервни датум Организатор
ФАИ

Категорија такмичења
СП

14 – 16.септ

28-30.септ

ДП

АК „Иван Сарић“
Суботица
30.септ – 2.окт АК „Иван Сарић“
Суботица
02.октобар
АК „Наша Крила“
Параћин
23.октобар
АК „Иван Сарић“
Суботица

Назив такмичења
1. 1.коло купа Србије у ракетном
моделарству
2. 2.коло купа Србије у ракетном
моделарству
3. 3.коло купа Србије у ракетном
моделарству
4. 4.коло купа Србије у ракетном
моделарству
5. ФАИ Европско првенство за сениоре и
јуниоре
6. Државно првенство у ракетном
моделарству

ДП
Ревијално
Ревијално такмичење

Место одржавања
Сремска Митровица

Главни датум
2.април

Резервни датум Организатор
АК „Сремска
Митровица“
14.мај
АК „Фрањо Клуз“
Земун
18.јун
АК „Нови Сад“

Арадац, Зрењанин

7.мај

Нови Сад

4.јун

Сремска Митровица

2.јул

Арадац, Зрењанин

18-24.август

Нови Сад

17-18.септембар 24-25.
септембар

Категорија такмичења
Лига такмичење
Лига такмичење
Лига такмичење

Лига такмичење
АК „Сремска
Митровица“ и
АК „Фрањо Клуз“
Земун
ВСС
ЕП
АК „Нови Сад“

ДП

ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО
Назив такмичења
1. Државно првенство

Место одржавања
Трстеник

Главни датум
1-10.јул

2. 37. ФАИ Светско првенство

Маткопуста,
Мађарска
Трстеник
Суботица

3. Екс Ју Бланик камп куп 2022
4. Меморијал Иван Сарић у
једриличарству прецизно летење
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Светски куп

19.јун

АК „Нова
Пазова“
АК „Трстеник“

11.септембар

Београд

16.октобар

Нови Сад

19.јун

5. Куп Балкански скок пријатељства

Суботица

5. НС Трка дронова

ВСУ „РЦ Дрон“ Ревијално такмичење
Београд
ВСУ „РЦ Дрон“ Ревијално такмичење
Београд
АК „Ваљево“
Ревијално такмичење

Сомбор

ЕП

СП

5. Меморијал Иван Сарић у општој
авијацији прецизно летење

10.април

10.септембар

НАК Чешка
Република
АК „Наша Крила“
Параћин
ПК „Архистратиг“
Београд
АК „Иван Сарић“
Суботица

25.септембар

3.април

18.јун

18-23.јул

16-18.септ

Београд

Лига такмичење

Сомбор

Страконице, Чешка
Република
Параћин

2. ДП општа авијација дисциплина Суботица
прецизно летење
3. ДП општа авијација дисциплина Суботица
рели летење
4. Куп Параћина у прецизном летењу Параћин

АК „Сомбор“

11. 26. Бачка куп и Отворено првенство
Војводине Ф1АБЦХ
12. ДП Ф1АБЦ

међународно

Место одржавања
Алби, Француска

22.октобар

ВСУ „РЦ Дрон“ Ревијално такмичење
Београд
АК „Сомбор“ Отворено међународно

АК „Приједор“

Назив такмичења
1. СП у прецизном летењу

26.март

19.јун

1-3.јул

Суботица

Сомбор

12.јун

Приједор

2. Меморијал Иван Сарић у УЛЛ
прецизно летење

АК „Зрењанин“ Лига такмичење

ДП и лига такмичење

међународно

Место одржавања
Блаце

23.октобар

АК „Ћуприја“

АК „Бања Лука“

Назив такмичења
1. ДП у УЛЛ

20.фебруар

19.јун

21-22.мај

22.октобар

Зрењанин

12.јун

Категорија такмичења

26-28.август

2. Зрењанин Индор Опен 2022 Ф1Н и
Ф1Н150
3. 7. Бачка Индор Куп и Отворено првенство
Војводине Ф1Н и Ф1Н150
4. Трофеј Београда

9. 1.Ф3К Моторола куп, РЦ моделарство, класа Ћуприја
Ф3К
10. Куп Београда
Београд

Организатор

19-21.август

Резервни датум

Место одржавања Главни датум Резервни датум Организатор Категорија такмичења
Зрењанин
20.фебруар 23.октобар
АК „Зрењанин“ ДП

Категорија такмичења
1.коло лиге Србије

ПАДОБРАНСТВО
Назив такмичења

Назив такмичења
1. ДП Ф1Н

Резервни датум
5-14.август

Организатор
АК „Трстеник“

Категорија такмичења
ДП

23.јул – 6.август

НАК Мађарска

СП

9-11.септембар 16-18.септ

АК „Трстеник“

Ревијално такмичење

16.октобар

АК „Иван Сарић“
Суботица

Ревијално такмичење

23.октобар
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Адресар клубова - чланова ВСС
1. Aеро клуб „Ада“ - Ада
Заступник: Немања Радашин
Адреса клуба: Ул. Змај Јовина бб, 24430 Ада
Контакт телефон: 024 852839
Емаил: ljubicadimitrov@gmail.com
2. 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. 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. 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
5. Аеро клуб „Савски првенац“ – Београд
Заступници: Огњен Булатовић и Владимир
Булатовић
Адреса клуба: Војводе Миленка 35/1, 11000 Београд
Контакт телефон: 063/220-621 (Лабуд Булатовић)
Емаил: labud@vss.rs

9. Аеро клуб „Кикинда“ - Кикинда
Заступник: Милан Грујић
Адреса клуба: Башаидски друм бб, 23300 Кикинда
Контакт телефон: 061/146-16-66 (Ника Адамов),
063/8735-143 (Марко Прочикевић)
Емаил: nikaadamov@yahoo.com, promarco@mts.rs

16. 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

10. Параглајдинг клуб „Соколица“ - Косовска
Митровица
Заступник: Драган Мартиновић
Адреса клуба: Краља Петра 1 52, 38220 Косовска
Митровица
Контакт телефон: 065/441-41-41 (Драган
Мартиновић)
Емаил:martintattookm@yahoo.com

17. 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

11. Аеро клуб „Нова Пазова“ - Нова Пазова
Заступник: Никола Бунчић
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
12. 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

6. Спортски клуб слободног летења и
бициклизма "Арес" - Београд
Заступник: Милена Павловић
Адреса клуба: Узун Миркова 4/1, 11000 Београд
Контакт телефон: 063/270-901 (Милена Павловић)
Емаил: m.pavlovic@vss.rs

13. 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

7. Аеро клуб „Фрањо Клуз“ - Земун
Заступници: Никола Цвјетићанин и Никола Боровац
Адреса клуба: Цара Душана 57, 11080 Земун
Контакт телефон: 063/270-639 (Никола Боровац)
Емаил: nborovac@eunet.rs

14. 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

8. 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

15. Аеро клуб „Сомбор“ – Сомбор
Заступник: Стеван Јановић и Ненад Станојловић
Адреса клуба: Венац Живојина Мишића 14, 25000
Сомбор
Контакт телефон: 063/516-611 (Стеван Јановић)
Емаил: bibasky@sbb.rs
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23. Падобрански клуб ветерана 63.
падобранске бригаде „Архистратиг“ Београд
Заступник: Милорад Ђошић
Адреса клуба: Милоша Зечевића 8/9, 11000
Београд
Контакт телефон: 064/11-69-690
Емаил: ky3man@gmail.com
24. Аеро клуб „Винг“ - Београд
Заступник: Бранко Бјелић
Адреса клуба: Титоградска 2б/1, 11080 Земун
Контакт телефон: 066/053-052 (Бранко Бјелић),
060/011-48-08 (Драган Лакић)
Емаил: aero.boske@gmail.com, laki.f1c@gmail.com

18. 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

25. Параглајдинг клуб „Еол“ – Краљево
Заступник: Слободан Обреновић
Адреса клуба: Душана Поповића 25, 36000 Краљево
Контакт телефон: 064/22-32-050 (Слободан
Обреновић)
Емаил: zikoglisovic@gmail.com

19. 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

26. Аеро клуб „Крилаш“ - Петровац на Млави
Заступници: Миодраг Николић и Родољуб
Стевановић
Адреса клуба: Бате Булића бб, 12300 Петровац
Контакт телефон: 063/84-34-019 (Миодраг
Николић)
Емаил: rodja09@live.com

20. 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
21. Параглајдинг клуб „Грунф“ - Ниш
Заступници: Горан Вучковић
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
22. 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

27. Аеро клуб „Иван Сарић“ - Суботица
Заступник: Бранимир Вуковић
Адреса клуба: Матије Гупца 7, 24000 Суботица
Контакт телефон: 064/175-96-81
Емаил: aerodrom.subotica@gmail.com
28. Параглајдинг клуб „Цирус“ - Златибор
Заступници: Жељко Палчић и Миодраг Бујић
Адреса клуба: Чоловића брдо бб, 31315 Златибор
Контакт телефон: 064/978-77-45 (Миодраг Бујић)
Емаил: pkcirus@yahoo.com
29. Аеро клуб „Кумулус“ - Нови Сад
Заступник: Дејан Валек
Адреса клуба: Радничка 16/1, Нови Сад
Контакт телефон: 064/246-9786 (Дејан Валек)
Емаил: dvalek83@gmail.com
30. Параглајдинг клуб „АИР 037“ – Крушевац
Заступник: Милан Бујић
Адреса клуба: Достојевског 19, 37000 Крушевац
Контакт телефон: 037/352-1090, 064/3171-949
(Милан Бујић)
Емаил: paragliding037@gmail.com

31. Параглајдинг клуб „Парасекс“ - Чачак
Заступници: Милош Гагић и Дејан Јекић
Адреса клуба: Браће Глишић 14, 32000 Чачак
Контакт телефон: 060/418-41-44 (Милош Гагић),
060/720-16-40 (Дејан Јекић)
Емаил: milos.gms@gmail.com, dejanjekic@gmail.com

38. 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

32. Аеро клуб „Утва“ - Панчево
Заступници: Слободан Малушић и Синиша Шијачић
Адреса клуба: Жарка Зрењанина 28, 26000 Панчево
Контакт телефон: 063/413-573 (Синиша Шијачић)
Емаил: ssijacic@yahoo.com

39. Ваздухопловно спортско удружење „РЦ
Дрон“ - Београд
Заступници: Немања Никодијевић и Наталија
Клепић
Адреса клуба: Мирјевско брдо 52л/2, 11060 Београд
Контакт телефон: 063/227-206
Емаил:rcdronsrbija@gmail.com

33. Параглајдинг клуб "Пегаз" - Ивањица
Заступници: Драган Рајковић и Зоран Лазић
Адреса клуба: Венијамина Маринковића 33, 32250
Ивањица
Контакт телефон: 064/167-55-55 (Драган Рајковић),
064/815-53-62 (Зоран Лазић)
Емаил: d.rajkovic62@gmail.com
34. Спортски клуб „ФлајФит“ - Београд
Заступник: Младен Николић
Адреса клуба: Петра Мартиновића 14, 11000
Београд
Контакт телефон: 062/385-552 (Младен Николић)
Емаил: skdustdevil@gmail.com
35. 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@aerodromnovisad.com

40. Ваздухопловно спортско удружење
„Archibald Racing Team“ - Београд
Заступници: Александар Стојановић
Адреса клуба: Дарино сокаче 215, Гроцка 11306
Контакт телефон: 069/263-55-60
Емаил: zvjezduska@gmail.com
41. Аероклуб „Ваљево“ - Ваљево
Заступници: Оливера Кнежевић
Адреса клуба: Спортски аеродром Дивци бб, 14222
Дивци
Контакт телефон: 063/281-875
Емаил: aeroklubvaljevo@gmail.com
42. Аеро клуб „Михајло Петровић“ Банатски
Карловац
Заступници: Исидор Вујовић, Љубинка Гачановић
Адреса клуба: Кнеза Милоша 48, 26230 Банатски
Карловац
Контакт телефон: 063/82-537-87 (Исидор Вујовић)
Емаил: cancarevic_cane@hotmail.com

36. Спортско аеро удружење "Јастреб" - Нови
43. Падобранска екипа Војске Србије
Пазар
„Небеске видре“
Заступници: Санел Тртовац и Един Маврић
Заступници: Слободан Јовановић
Адреса клуба: Војковачка 51, 36300 Нови Пазар
Адреса клуба: Сарајевска бб, 18000 Ниш
Контакт телефон: 063/650-737 (Един Маврић)
Контакт телефон: 060/306-852 (Слободан
Емаил: akjastreb@gmail.com
Јовановић)
37. Параглајдинг клуб „Јастебац“ - Алексинац Емаил: arrow_animation@yahoo.com
Заступници: Дејан Стојановић и Срђан Станојевић
44. Аероклуб „Аеросекс“ Београд
Адреса клуба: Мајора Тепића 50, локал 46, 18222
Заступници: Филип Милановић
Алексинац
Адреса клуба: Савски кеј 69а, 11070 Нови Београд
Контакт телефон: 063/472-115 (Дејан Стојановић)
Контакт телефон: 063/205-567 (Милош Илић)
060/396-12-63 (Срђан Станојевић)
Емаил: clubaerosex@gmail.com
Емаил: ntajan68@yahoo.com
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45. Балонарски клуб „Дамбос“ - Београд
Заступник: Сара Срдић
Адреса клуба: Антифашистичке борбе 67, 11000
Београд
Контакт телефон: 064/895-81-49 (Срђан Срдић)
Емаил: bkdambos@gmail.com

52. Аеро клуб „Саша Митровић“ - Лесковац
Заступници: Горан Младеновић
Адреса клуба: Милутина Смиљковића 2, 16000
Лесковац
Контакт телефон: 064/8974-026
Емаил: akleskovac016@gmail.com

46. Параглајдинг клуб „Бабин зуб“–Књажевац
Заступник: Саша Станковић
Адреса клуба: Књаза Милоша 41, 19350 Књажевац
Контакт телефон: 064/353-86-12 (Саша Станковић)
Емаил: marrkkoprvulovic@gmail.com

53. Аеро удружење „Оптимус“ - Ариље
Заступници: Жељко Бојовић
Адреса клуба: Првомајска бб, 31230 Ариље
Емаил: aeroudruzenjeoptimus@gmail.com

47. 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
48. 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
49. 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
50. Аеро клуб „Смедерево“ - Смедерево
Заступници: Жељко Ивошевић
Адреса клуба: Фрање Клуза бб, 11300 Смедерево
Емаил: aerodrom.smederevo@gmail.com
51. 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
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54. 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. 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
56. 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
57. 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
58. Аеро клуб „Михаило Петровић“ - Краљево
Заступници: Саша Тубић
Адреса клуба: Спортски аеродром бб. 36000
Краљево
Контакт телефон: 036/311-832, 062/756-122 (Саша
Тубић)
Емаил: aeroklubkraljevo@gmail.com
59. Аероклуб „Ваздухопловци Ниша“ -Ниш
Заступници: Горан Савић
Адреса клуба: Зетска бр.2, 18000 Ниш
Контакт телефон: 063/407-035
Емаил: akvazduhoplovcinisa@gmail.com

Јубилеј

Сто година
Српског аероклуба
– данашњег
Ваздухопловног
савеза Србије
Ваздухопловни савез Србије 2021. године обележио
је 100 година од оснивања Српског аероклуба. Клуб
су званично формирали пилоти из Првог светског
рата 22. октобра 1921. године у Београду. Оснивачи су: Матија Хођера, Орестије Крстић, Драгољуб
Ристић, Сава Микић, Драгиша Вујић, др Рудолф Арчибалд Рајс, Драгољуб Митровић–Јанковић, Драгош Адамовић, Јован Шрепаловић, Атилије Распор,
Драгомир Николић, Сава Симић, Михајло Бошковић,
Петар Ђурковић, Ђорђе Мирковић и Богдан Богдановић. За председника је изабран Матија Хођера, за
генералног секретара Драгомир Николић, а функција почасног председника додељена је др Арчибалду Рајсу. Већ 14. маја 1922. године клуб је променио име у „Аероклуб Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца”, а за председника је изабран Тадија Сондермајер. У то време Аероклуб, чији је покровитељ
и доживотни почасни председник био кнез Павле
Карађорђевић, постаје и члан Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ).
Током века постојања, Савез је неколико пута мењао
име и као Ваздухопловни савез Србије, наставља традицију и правни је следбеник Српског аероклуба.
Данас је Ваздухопловни савез Србије национални
грански спортски савез који чине ваздухопловне
спортске организације, основане у циљу бављења
ваздухопловним спортом и ваздухопловством. Активни је члан Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ), а у свом саставу има 60 организација које
окупљају око 2500 чланова.
Ваздухопловни савез Србије обухвата ваздухопловне спортове: падобранство, ваздухопловно једриличарство, балонарство, параглајдинг и змајарство,
ултралако летење, општу авијацију и аеромоделарство (ваздухопловно и ракетно моделарство). Савез
годишње организује више од 50 домаћих такмичења
у спортском ваздухопловству, а седам ваздухопловних репрезентација представља Србију на светским
и европским првенствима. Спортисти Ваздухопловног савеза Србије освајачи су бројних светских и
европских медаља, екипно и појединачно, државни,
европски и светски рекордери.
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