Ваздухопловни савез Србије
Аеро клуб „Наша Крила“ Параћин

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПРЕЦИЗНОМ ЛЕТЕЊУ И АЕРОРЕЛИ ЛЕТЕЊУ
19.09. - 23.09.2018.године
- Аеродром Давидовац -

БИЛТЕН БР. 1

Март 2018.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПРЕЦИЗНОМ ЛЕТЕЊУ И АЕРОРЕЛИ ЛЕТЕЊУ
19.09. – 23.09.2018.године
Параћин

ПОЗИВ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
1. Организатори такмичења:
Организатори Првенства Србије у Прецизном летењу и Аерорели летењу, ( у даљем тексту: такмичења)
су Ваздухопловни савез Србије и Аероклуб "Наша Крила" – Параћин.
2. Време и место одржавања:
Текмичења ће се одржати од 19. до 23. септембра 2018. године на спортском аеродрому у Давидовцу.
3. Циљ такмичења:
Пласман и квалификација пилота такмичара у Прецизном летењу и Аерорели летењу и афирмација
спортског ваздухопловства;
4. Право учешћа на такмичењу
4.1. Такмичења ће се одржати у конкуренцији за државно првенство и у међународној отвореној
конкуренцији.
4.2. У конкуренцији за државно првенство на такмичења могу учествовати само аероклубови који су
чланови ВСС.
4.3. У отвореној међународној конкуренцији, на такмичењa могу учествовати екипе и такмичари из
других земаља које непосредни организатор позове.
4.4. Такмичењa ће се одржати у појединачној и екипној конкуренцији.
4.5. Екипу сачињавају такмичари из истог аероклуба, по пријави и са доказом о припадности истом
клубу.
4.6. Државнa првенства ће бити званична у складу са општим правилником ВСС.
4.7 Ако се у предвиђеном року не појави потребан број такмичара, или из других објективних разлога не
постоји могучност одржавања такмичења, непосредни организатор задржава право на отказивање
такмичења уз благовремено обавештавање пријављених такмичара и поврат извршених уплата.
5. Правила такмичења:
5.1. Такмичењa ће се одржати у свему према Општем Спортском правилнику ВСС и Правилнику ФАИ и
ВСС за Прецизно летење и Аерорели летање.
6. Организациони одбор такмичења:
Чланови Организационог одбора
- Драган Митић, Председник скупштине општине Параћин
- Томислав Шалетић, Заменик председника општине Параћин
- Станоје Великић, члан управног одбора АК ''Наша Крила'' Параћин
- Ратко Јовановић, члан АК ''Наша Крила'' Параћин
- Небојша Симић, Директор ЈП ''Водовод'' Параћин
- Данијел Живковић, Директор ЈКП ''Параћин'' Параћин
- Марко Јовановић Председник ССОП
7. Руководство такмичења, судије и жири такмичења:
7.1. Директор такмичења: Томислав Шалетић, заменик председника општине Параћин
7.2. Судијски колегијум: Јон Кадарјан главни судија и судије:
Филко Иван, Димић Зоран, Димић Сузана, Вукалица Михајловић.
7.3. Руководилац летења: Љубиша Наумовић, Заменик: Ратко Јовановић.
7.4. Делегат ВСС по одлуци УО ВСС Драгољуб Спасић
7.5. Такмичарски жири: Станоје Великић председник жирија.
7.6. Руководилац техничке службе: Горан Стојановић авио мех. АК '' Наша Крила'' Параћин.

8. Пријаве и котизација (такмичарска такса) за учешће на такмичењу
8.1. Пријаве за учешће на такмичењу подносе се АК ''Наша Крила'' Параћин Бр. Крсмановића 55
Параћин , или на email : office@aeroklubpn.org.rs
Пријаве се подносе само на прописаном обрасцу пријаве, датом у прилогу овог билтена, које
морају бити достављене у оригиналу или маилу.
8.2.

Рок за достављање пријава је 10.септембар 2018.године.

Котизација трошкова (такмичарска такса) за учешће на Прецизном летењу за домаће учеснике
износи 10.000,00 дин. по пилоту.
Котизација трошкова (такмичарска такса) за учешће на Аерорели летењу за домаће учеснике
износи 18.000,00 дин. по посади.
Котизација трошкова (такмичарска такса) за учешће на такмичењу у отвореној међународној
конкуренцији за оба такмичења износи 300 ЕУРА по посади.
У такмичарску таксу урачунати су део трошкова смештаја и исхране такмичара у хотелу Петрус у
Параћину и организациони трошкови. Котизација не обухвата мазиво..
8.4. Такмичарска такса се уплаћује на рачун АК ''Наша Крила'' Параћин
За динарске уплате број рачуна је 160-17936-06 Банка Интеса Параћин
Сврха уплате: котизација за ПС - за екипу (појединца) ________________________________
Такмичари из иностранства могу извршити уплате, на благајни Аеро клуба приликом доласка.

8.3.

За ближе информације обратити се
Томиславу Шалетићу, 065 77 111 24 или
Ратку Јовановићу 063 649 448,
email: office@aeroklubpn.org.rs
9. Услови учешћа:
На такмичењу, у конкуренцији за државно првенство, могу да учествују пилоти: - са важећом дозволом
спортског или професионалног пилота авиона, који имају најмање 100 часова самосталног летења
авионима од чега најмање 5 часова у овој години, а копилоти морају да имају важећу дозволу спортског
пилота:
- који имају важећу спортску дозволу ВСС за 2018.годину (образац за пријаву преузети са сајта ВСС)
- који су у року поднели пријаву за учешће на такмичењу.
- који су уплатили котизацију
10. Авиони за такмичење:
Пилоти могу да се такмиче на свим типовима авиона, чије су путне брзине 150 км/час. На једном авиону
могу да се такмиче, највише два такмичара у Прецизном летењу, или највише две посаде у Аерорели
летењу.
11. Гориво и мазиво за такмичење:
Гориво, без наплате накнаде, у количини потребно за такмичење, по нормативу потрошње, обезбеђује
непосредни организатор такмичења.
Такмичари су обавезни да са собом понесу потребно авио-уље за своје авионе као и гориво за долазак и
повратак са аеродрома.
12. Смештај и исхрана:
Непосредни организатор такмичења обезбеђује смештај и исхрану такмичара за време такмичења.
13. Ленгерисање авиона:
Ваздухоплови ће се ленгерисати на отвореном простору. На аеродрому је обезбеђена чуварска служба.
Такмичари су обавезни да са собом понесу прибор за ленгерисање авиона.

14. Такса на приговоре на одлуке судијског колегијума
14.1. Екипе и такмичари имају право на жалбе на судијске одлуке. Свака жалба мора се предати у складу
са Општим спортским Правилником ВСС.
14.2. Жалбе се подносе искључиво писмено, Делегату такмичења. Такса за сваки приговор на одлуку
судијског колегијума износи 3.000,00 динара.
14.3. У случају усвајања приговора од стране такмичарског жирија, уплата се враћа, а у случају одбијања
приговора уплата се приходује у корист непосредног организатора за покриће организационих трошкова
такмичења.
14.4. Одлуке Жирија такмичења су коначне за време такмичења.
15. Награде:
Награде победницима додељује ВСС. Награде ће се доделити према следећем: - спортске медаље, за
освојено 1, 2. и 3. место по дисциплинама;
- спортске медаље, за освојено 1, 2. и 3.место у појединачном генералном пласману;
- пехар, за освојено 1 место у појединачном ( по дисциплинама ) и генералном пласману;
- пехар, за освојено 1. место у екипном генералном пласману;
16. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
16.1. Сви евентуални спорови решаваће се у складу са Општим спортским правилником ВСС,
правилником ВСС за Прецизно летење и Аерорели летење и такмичарским правилима.
16.2. Право тумачења овог Правилника за време такмичења, има само такмичарски жири.
За ближе информације се можете обратити на следеће телефоне:
063 77 111 24 Томислав Шалетић
063 649 448 Ратко Јовановић и

-

office@aeroklubpn.org.rs
tomislavsaletic@ gmail.com

АК '' Наша Крила'' Парћин

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПРЕЦИЗНОМ ЛЕТЕЊУ И АЕРОРЕЛИ ЛЕТЕЊУ
ПАРАЋИН 19. – 23.09.2018. год.
ПРОГРАМ ПРВЕНСТВА
Среда, 19.09.2018 г.
до 16 ч.
Долет и долазак такмичара
16.30 до 17.00 ч.
Пријављивање такмичара и преглед документације
17.00 до 19.00 ч.
Семинар за судије
19.00 до 20.00 ч.
Састанак руководства са такмичарима
20.30 ч.
Вечера
Четвртак, 20.09.2018 г.
06.30 до 07.00 ч.
Доручак
07.00 до 07.30 ч.
Превоз на аеродром
08.00 до 08.45 ч.
Припрема, Брифинг и отварање Првенства
09.00 до 13.00 ч.
Извршење I (прве) такмичарске маршуте у Прецизном летању
13.30 до 14.30 ч.
Ручак
15.00 до 18.00 ч.
Брифинг и извршење Прецизног слетања у Прецизном летању
20.00 ч.
Вечера
Петак, 21.09.2018 г.
07.00 до 08.00 ч.
Доручак
08.00 до 08.30 ч.
Превоз на аеродром
08.45 до 09.30 ч.
Припрема и Брифинг
09.45 до 13.45 ч.
Извршење II (друге) такмичарске маршуте у Прецизном летењу
14.00 ч.
Ручак
15.00 ч.
Слободно време
19 ч.
Саопштење резултата у Прецизном летењу
20 ч.
Вечера
Субота, 22.09.2018 г.
06.30 до 07.00 ч.
Доручак
07.00 до 07.30 ч.
Превоз на аеродром
08.00 до 08.45 ч.
Припрема и Брифинг
09.00 до 12.00 ч.
Извршење I (прве) такмичарске маршуте у Аерорели летењу
13.00 до 14.00 ч.
Ручак
15.00 до 19.00 ч.
Брифинг и извршење II (друге) такмичарске маршуте у Аерорели летењу
20 ч.
Вечера
Недеља, 23.09.2018 г.
07.00 до 08.00 ч.
Доручак
08.00 до 08.30 ч.
Превоз на аеродром
09.00 ч.
Саопштење резултата у Аерорели летењу
11.00 до 12.00 ч.
Проглашење победника и подела медаља и пехара за такмичења у
Прецизном летењу и Аерорели летењу.
12.30 до 13.30 ч.
Летачки програм
14.00 ч.
Свечани ручак и повратак такмичара на матичне аеродроме
У случају лошег времена и других околности, организатор задржава право измене програма
такмичења.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПРЕЦИЗНОМ ЛЕТЕЊУ
ПАРАЋИН – 19. - 23.09.2018.г.
Пријаву послати на адресу: АК ''Наша Крила'' Бр.Крсмановића 55 Параћин
Или на email: office@aeroklubpn.org.rs
Рок за достављање пријаве је 10.09.2018.г.
ЗВАНИЧНА ПРИЈАВА
За учешће екипе Аероклуба __________________________________________ на
Првенству Србије за 2018г. У ПРЕЦИЗНОМ ЛЕТЕЊУ
ПИЛОТ
_______________________________________________________________
Дозвола ____________________________ Број _________________
Укупан налет на авионима ______________ од тога у овој години _____________
Члан Аеро клуба: ______________________________________________________
Тип и рег. ознака авиона _______________________________
Уверење о пловидбености ДЦВ бр. _____________ важност до ____________________
ПИЛОТ ________________________________________________________________
Дозвола _____________________________ Број _________________
Укупан налет на авионима _______________од тога у овој години _________________
Члан Аеро клуба: _________________________________________________________
Тип и рег. ознака авиона ________________________________
Уверење о пловидбености ДЦВ бр. _____________ важност до ____________________
ПИЛОТ
_______________________________________________________________
Дозвола ____________________________ Број _________________
Укупан налет на авионима ______________ од тога у овој години _____________
Члан Аеро клуба: ______________________________________________________
Тип и рег. ознака авиона _______________________________
Уверење о пловидбености ДЦВ бр. _____________ важност до ____________________
Вођа екипе :________________________________________
Ми доле потписани са пуном одговорношћу изјављујемо да су подаци у пријави тачни, да сви такмичари испуњавају услове
прописане Правилником, да сви имају прописану опрему И важећу документацију И да су оспособљени за извођење
такмичарских летова. Сви такмичари прихватају учешће на такмичењу према Општем спортском Правилнику ВСС,
Правилнику за Прецизном летење ФАИ и ВССи Билтену бр. 1. Такође изјављујемо да случају незгоде или удеса за време
такмичења нећемо тражити обештећење од организатора такмичења.

Потпис такмичара:
1.
2.
3.

____________________________
_____________________________
_____________________________

МП

____________________________
Овлашћено лице АК

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АЕРОРЕЛИ ЛЕТЕЊУ
ПАРАЋИН – 19. - 23.09.2018.г.
Пријаву послати на адресу: АК ''Наша Крила'' Бр.Крсмановића 55 Параћин
Или на email: office@aeroklubpn.org.rs
Рок за достављање пријаве је 10.09.2018.г.
ЗВАНИЧНА ПРИЈАВА
За учешће екипе Аероклуба ________________________________________________
Првенству Србије за 2018г. У АЕРОРЕЛИ ЛЕТЕЊУ

на

I ПИЛОТ
_______________________________________________________________
Дозвола ____________________________ Број _________________
Укупан налет на авионима ______________ од тога у овој години _____________
Члан Аеро клуба: ______________________________________________________
II ПИЛОТ ________________________________________________________________
Дозвола _____________________________ Број _________________
Укупан налет на авионима _______________од тога у овој години _________________
Члан Аеро клуба: _________________________________________________________

Тип и рег. ознака авиона _______________________________
Уверење о пловидбености ДЦВ бр. _____________ важност до ____________________

Вођа екипе :________________________________________

Ми доле потписани са пуном одговорношћу изјављујемо да су подаци у пријави тачни, да сви такмичари испуњавају услове
прописане Правилником, да сви имају прописану опрему и важећу документацију и да су оспособљени за извођење
такмичарских летова. Сви такмичари прихватају учешће на такмичењу према Општем спортском Правилнику ВСС,
Правилнику за Аерорели летење ФАИ (измењен у делу припреме задатака )
и ВСС и Билтену бр. 1.
Такође изјављујемо да случају незгоде или удеса за време такмичења нећемо тражити обештећење од организатора
такмичења.

Потпис такмичара:
1.
2.

____________________________
_____________________________

МП

____________________________
Овлашћено лице АК

LYPN ПАРАЋИН / Давидовац
Координате ARP:
435158.86N 0212912.77E
Надморска висина аеродрома:
168 м
Смер протезања стазе 10/28:
102.52 / 282.53
Дужина /ширина PSS:
894 x 50 м
Подлога:
Травната
Гориво:
Авиобензин 100 LL
Хангарски простор:
Хангар 16 x 30 м
Комуникациона фреквенција:
123.5 MHz
Надлежна служба контроле летења:
AKL Ниш ( 119.525 MHz )
Адреса:
Аеро-клуб ''Наша крила'' Бр. Крсмановића 55 , 35250 Параћин
Телефон:
+381 35 570 326
+381 35 563 720
+381 35 518 514
e-mail : office@aeroklubpn.org.rs

