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Уводник

Година 2017. по много чему биће 
забележена као занимљива етапа у 
активности ваздухопловног савеза 
србије. Та оцена обухвата велика при-
знања, солидне спортске резултате, 
али и тешкоће са обезбеђивањем фи-
нансијских услова за планиране спорт-
ске активности.

крајем априла 2017. године одржа-
на је изборна седница скупштине всс, 
у складу са одлуком претходне изборне седнице 
скупштине, која је одржана крајем 2012. године. 

на седници скупштине изабрани су управни и 
надзорни одбор. управни одбор је разрадио опе-
ративни план рада и кориговао спортски календар за 
2017. годину. Та корекција је обухватила потребу да 
све наше снаге и могућности буду усмерене на афир-
мацију спортског аспекта и улоге ваздухопловног са-
веза србије и аероклубова који су чланови всс.

средином маја 2017.године, у дому народне 
скупштине србије, уручена нам је мајска награда 
као најбољем националном спортском савезу. одлу-
ку је донео спортски савез србије. То нам је дало 
нову снагу, али и појачало нашу обавезу да радимо 
још боље, поред тешкоћа са финансирањем спорт-
ских активности. одржано је 11 државних првенс-
тава. Битну улогу у остваривању тог плана имали су 
аероклубови као непосредни организатори првен-
става. добра сарадња савеза и клубова остварена 
је и приликом организовања шест светских купова. 
Финансијски проблеми нису нас омели и када је у 
питању било учешће наших репрезентација на ев-
ропским и светским првенствима. наши спортисти 
успешно и достојанствено представљали су србију 
на највећим спортским приредбама.

на свим овим такмичењима остварени су завидни 
резултати, који, у ствари, доказују да српски вазду-
хопловни спортисти не заостају за најбољим европ-
ским и светским такмичарима. на светском првен-
ству у параглајдингу (прецизно слетање) освојена је 
сребрна медаља, а наши репрезентативци, од уку-
пно 147 такмичара из целог света, сврстали су се у 
првој десетини. на светском првенству у Ф1аБц, на 
ком је учествовало 40 држава, наша екипа у класи 
Ф1Б заузела је прво место. србија је 2017. године 
добила и европског јуниорског шампиона у класи 
Ф1Б. поносимо се и бронзаним медаљама ракетних 
моделара у класама S5C (сениори екипно) и S6A 
( јуниори). наши репрезентативци били су најбољи 
у својим дисциплинама и на светским куповима у 
ракетном и ваздухопловном моделарству. после 
много година, 2017. године, наши спортски пилоти 
учествовали су на светском првенству у моторном 
летењу, одржаном у аустрији.

наравно, ништа од наведених резул-
тата и успеха не би било без подршке 
и финансијске помоћи министарства 
омладине и спорта и министра вање удо-
вичића и његових сарадника. они добро 
разумеју специфичности ваздухопловног 
спорта, али и тешкоће које нас прате. То 
се односи и на спортски савез србије. 
нама годе признања која стижу из моис 
и ссс и када је у питању оцена да смо 

најбољи савез у 2017. години, и да смо запажени на 
сајму спорта и да наши спортисти остварују изузет-
не резултате, али је неопходно да се, ради опстанка 
и развоја ваздухопловног спорта у србији, одобре 
већа средства из буџета. Без тога, већ у 2018. години 
имаћемо озбиљне проблеме са развојем неких ваз-
духопловних дисциплина, што се посебно односи на 
ваздухопловно једриличарство, општу авијацију, ба-
лонарство и подмладак у аеромоделарству.

озбиљну пажњу, што је било неопходно, посвети-
ли смо усклађивању правилника којима се регулишу 
одређене области рада и спортских активности. како 
смо уочили проблеме у раду комисија, одлучили смо 
да кадровски и оперативно та радна тела управног 
одбора другачиjе поставимо. у неким случајевима 
уведени су координатори уместо трочланих комисија, 
а у моделарству убудуће радиће једна комисија, која 
ће се једним својим делом, посебно бавити ракетним 
моделарством. нови начин рада комисија појачао је 
сарадњу са клубовима и отворио је простор за већи 
број иницијатива, али и за ефикаснији рад.

иначе, у 2017. години настављена је добра са-
радња са директоратом цивилног ваздухопловства 
и контролом летења, као и Групацијом за ваздуш-
ни саобраћај, која делује при привредној комори 
србије. наставили смо сарадњу са појединим једи-
ницама војске србије. важно је и што се бавимо и 
ваздухопловним традицијама, и то, пре свега кроз 
сарадњу са удружењем за неговање ваздухоплов-
них традиција и удружењем војних пензионисаних 
пилота и падобранаца. управни одбор, који је одр-
жао шест седница, и убудуће водиће рачуна да се 
сарадња на плану ваздухопловних традиција наста-
ви и унапреди.

ипак, наш основни задатак у наредном периоду 
биће даљи развој ваздухопловног спорта и пости-
зање што бољих спортских резултата. ради тога, по-
ред осталог, неопходно је да се остварује сарадња 
са ваздухопловним савезима Београда, војводине 
и косова и метохије, као и аероклубовима који се 
баве спортским ваздухопловством.

председник,
лабуд Булатовић
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Увод

седми злаТни орао у 
Ђурковићевој колекцији

Горан Ђурковић из Спортског параглајдинг клуба „Беркут“ из Вршца, 
ни после највиших постигнутих резултата на домаћем и светском нивоу, не посустаје. 

Овога пута, његови резултати у 2017. години завредели су освајање статуе 
Златни орао, која седми пут одлази у Горанове руке, у оквиру летачких грана 

ваздухопловног спорта.

након што је његово име 15 месеци красило 
прво место светске ранг листе у параглајдингу – од 
краја 2016. године, током 2017.године, па до почет-
ка 2018. године, дошло је време да украси и листу 
добитника овог престижног признања ваздухопло-
вног савеза србије, по седми пут. Тиме је Горан 
Ђурковић поред својеврсног рекорда у броју дана 
проведених на светском врху параглајдинга, постао 
и рекордер у броју освојених „орлова“ у летачком 
и нелетачком спорту, од када се награда додељује.

о Горановим резултатима сувишно је говорити, 
с обзиром да су ваздухопловци и те како упознати 
са његовим радом и делом. наравно, истаћићемо 
најактуелније, а све што је претходило део је плодо-
носне историје спортског ваздухопловства и забе-
лежено на странама најбољих постигнутих резултата 
српских спортиста. на наше питање да ли се умара, 
Горан Ђурковић изричито одговара са „не“. „из ове 
перспективе могу рећи да сам досегао највише по-
дијуме које један спортиста сања.  али, осећај да си 
био на њима, не води ка одустајању, већ напротив – 
још већем раду и посвећености, и личном и општем. 
освајање овог, за мене седмог по реду златног орла, 
је огромна част, али истовремено и понос што исти 
доносим свом спорту параглајдингу и што уједно 
показујем својим колегама да наши резултати увек 
буду награђени. сваки освојени „орао“ је за мене на 
неки начин подсетник колико дугујем људима око 
мене. први су наравно моји родитељи, Ђурковић 
милијана и еден (уз мог оца сам упознао основе ваз-
духопловства и заволео „небо“) а затим мој инструк-
тор палинкашевић драган - паки који ме је са мојих 
13 година увео у свет параглајдинга и чије ме речи и 
инструкције и дан данас прате у сваком мом лету“ , 
описује нам Горан. 

а ако се вратимо на поменуте резултате из про-
текле године, параглајдинг и Горан Ђурковић као 
део те заједнице, бележе сјајне успехе. једини је наш 
спортиста који је забележио прво место на светској 
ранг листи у летачким спортовима. на светском пр-

венству, наша репрезентација је освојила друго ме-
сто, а Горан је дао значајан допринос том резултату, 
уједно поставивши два нова државна рекорда. с об-
зиром да је протекла година била година „светског 
првенства“, титулу европског вицешампиона Горан 
носи из 2016. године. са том титулом дочекује ову 
годину када ће у септембру месецу наступити на 

Добитник „Златног орла“ у летачким гранама вазухопловног спорта
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европском првенству у словенији са репрезента-
цијом, а уједно се и као такмичар и део организације 
припрема за светско првенство које ће 2019. годи-
не бити одржано у његовом родном граду вршцу.  
на домаћем терену, протекле године је постао пр-
вак лиге србије у дисциплини прецизно слетање. 

„пласман на светској ранг листи је био логичан 
след мојих резултата, јер сам у претходних неколико 
година постигао највише пласмане и на светском и 
европском првенству и у светском купу – супер фи-
налу и генералном пласману. ове године у генерал-
ном пласману светског купа нисам освојио медаље, 
јер сам пропустио почетна такмичења, а од шест 
кола која чине овај систем такмичења неопходно је 
одлазити на свако због доброг крајњег пласмана. Та-
кође битан је и фактор среће, који нам свима спор-
тистима понекад буде пресудан тако што ће одмог-
нути или помоћи. не смемо заборавити ни људе који 
стоје иза мене. подршка „моје куће“ - ваздухопло-

вног савеза србије, као и министарства омладине и 
спорта, мојих пријатеља пилота и мојих најближих је 
полазна тачка одакле све почиње“ .

Горан Ђурковић се летењем бави већ 22 године, 
а са поносом може рећи да је већи део тих година 
био обележен трофејима и са поносом истиче да не 
стаје и наставља даље да ради оно што воли и што му 
доноси безброј невероватних животних тренутака 
за памћење. поред летења у егзотичним крајевима 
широм наше планете, и даље са уживањем полеће 
са вршачког брега, са истим жаром као и када је тек 
почињао. исто тако своја искуства и знања несебич-
но преноси свим заинтересованим за овај спорт, као 
инструктор, а оне мање радознале а жељне доброг 
погледа, усрећује тандем панорамским летовима. 

„Желео бих да истакнем удео свих оних који су 
уз мене у планирању, реализацији и убирању добрих 
резултата, јер само као део одабране заједнице, уз 
све своје специфичности, можемо бити остварени. 
зато ваздухопловна заједница, може у буквалном 
смислу освајати небо, ако је негујемо на прави на-
чин и доприносимо јој својим личним резултатима. 
ја ћу наставити своје резултате да надограђујем,“ за-
кључује овогодишњи добитник статуе златни орао, 
Горан Ђурковић.
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први орао за 
Бојана ГосТојића

Након што је „Златни орао“ одлазио ваздухопловним моделарима 
три године за редом (1999, 2000. и 2001), уследила је пауза до 2015. године када 

је Радоје Благојевић из АК „Војка“ вратио орла у руке ваздухопловног моделарства, 
да би млади моделар Бојан Гостојић из АК „Зрењанин“, после вишегодишњих успеха 

заслужио ово престижно признање у 2017. години и повратио ваздухопловно 
моделарство на списак добитника. 

листе светске ваздухопловне федерације (Фаи) 
годину је завршио на трећем месту. на државном 
првенству је освојио сребрну медаљу, али је у обра-
чуну годишњих резултата досегнуо прве позиције за 
најбољег ваздухопловног моделара у укупном плас-
ману и за најбољег јуниора. 

Бојан се нада да ће године које долазе бити једна-
ко успешне као и прошла, ако не и боље. „с обзиром 
да више немам право да се такмичим у јуниорској 
конкуренцији морам појачати темпо и остваривати 
боље резултате у сениорској конкуренцији. То неће 
бити лако, али уз више труда, сигуран сам да је ост-
вариво,“ преноси нам Бојан своја размишљања о сле-
дећим такмичарским годинама. мада судећи према 
јуниорском периоду који је иза њега, ни за сениорски 
који следи неће бити бриге. за једног јуниора Бојан је 
постигао импозантне резултате, наравно уз апсолутну 
подршку породице – оца светозара који га је и увео у 
свет моделарства, и мајке слађане, сталног пратиоца 
и помоћника на свим такмичењима. Такође, за својих 
18 година, кроз моделарство и такмичења, обишао 
је много држава, сазнавао о различитим културама и 
упознао бројне људе и пријатеље широм света.

„Тренутно сам фокусиран на школу, јер сам ма-
турант и морам се припремати за пријемни испит 
за факултет. математика ми је омиљени предмет и 
добро ми иде, па сам размишљао да упишем Факул-
тет техничких наука или електротехнички факултет, 
морам још мало да размислим о томе и да се дефи-
нитивно определим. Факултет је озбиљна ствар која 
ме чека и надам се да ћу наредних година успети да 
се успешно остварим и као студент и као такмичар,“ 
закључује Бојан да неће мењати листу животних при-
оритета и да ће моделарство, као што је обележило 
његово детињство, наставити да буде свеприсутно и 
у „старијим“ годинама.

Добитник „Златног орла“ у нелетачким гранама вазухопловног спорта

у години у којој је напунио 18 година, Бојан Гос-
тојић се уписао први пут  у историју добитника ста-
туе златни орао, која се додељује од 1957. године 
најбољим спортистима у летачким и нелетачким гра-
нама спорта. насупрот овом првом освајању, Бојан 
већ седам година (од 2011. године) осваја трофеје 
на великим међународним такмичењима широм све-
та, а суверено држи и највише позиције на светској 
ранг листи и у генералном пласману светског купа 
свих ових година. поред тога, на домаћем терену 
Бојан бележи сталне успехе, побеђујући и у сени-
орским категоријама знатно старије од себе, а више 
пута је проглашаван за најбољег спортисту у вазду-
хопловном моделарству.

„веома сам почаствован што сам изабран за до-
битника златног орла. наравно да је то један од 
циљева сваког ваздухопловца, којем сам и сам те-
жио. срећан сам и задовољан што сам то постигао 
захваљујући својим заиста невероватним резултати-
ма постигнутим у 2017. години, што ми је и најуспеш-
нија сезона до сад,“ рекао нам је Бојан по сазнавању 
вести да ће бити добитник овог признања.

претходна 2017. година била је изузетно значај-
на за ваздухопловно моделарство, освајањем свет-
ског трона екипно у категорији Ф1Б од 40 репре-
зентација, на светском првенству у мађарској. као 
део екипе, заједно са оцем светозаром Гостојићем 
и радојем Благојевићем из ак „војка“, Бојан је постао 
светски првак екипно. самостално у појединачној 
конкуренцији освојио је пето место од 110 најбољих 
светских моделара. Такође, појединачно је постао 
европски првак у истој категорији на другом такми-
чењу - европском јуниорском првенству, одржаном 
у македонији. сви ти успеси су га упутили на прво 
место у генералном пласману светског купа за ју-
ниорску конкуренцију. у оквиру моделарске ранг 
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Бојанова спортска Биографија
ваздухопловно моделарство – категорија Ф1Б

2017. година
Фаи ранг листа ..................................................................................3. место
светски куп (генерални пласман) јуниори .............................1. место
европско првенство јуниори .......................................................1. место
светско првенство сениори .........................................................5. место
светско првенство сениори екипно .........................................1. место
државно првенство .........................................................................2. место

2016. година
Фаи ранг листа ..................................................................................5. место
светски куп (генерални пласман) јуниори .............................1. место
светско првенство јуниори ..........................................................2. место
европско првенство сениори ......................................................10. место
државно првенство .........................................................................3. место

2015. година
Фаи ранг листа ..................................................................................2. место
светски куп (генерални пласман) јуниори .............................1. место
европско првенство јуниори .......................................................4. место
светско првенство сениори .........................................................23. место
државно првенство .........................................................................1. место

2014. година
Фаи ранг листа ..................................................................................34. место
светски куп (генерални пласман) јуниори .............................2. место
светско првенство јуниори ..........................................................4. место
европско првенство сениори ......................................................11. место
европско првенство сениори екипно .......................................3. место
државно првенство .........................................................................1. место

2013. година
Фаи ранг листа ..................................................................................20. место
светски куп (генерални пласман) јуниори .............................2. место
европско првенство јуниори .......................................................3. место
светско првенство сениори .........................................................15. место

2012. година
Фаи ранг листа ..................................................................................29. место
светски куп (генерални пласман) јуниори .............................7. место
светско првенство јуниори ..........................................................20. место

2011. година
европско првенство јуниори .......................................................3. место
европско првенство јуниори екипно ........................................1. место



БалонарсТво

најБољи спорТисТа у 2017. Години:
1. срђан срдић, Бк „дамбос“ Београд
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БалонарствоБалонарство

БалонарсТво 
одрЖава 

Традицију

Балонарске активности у србији из године у годи-
ну не јењавају, а неко ко је заслужан да се одрже и 
такмичарска надметања, јесте срђан срдић из Бало-
нарског клуба „дамбос“ из Београда. срђан, као тре-
нутно једини балонар всс, окупио је и у 2017. години 
балонаре из окружења на три такмичења која су се 
одржала: Београдски манифест, куп србије у бало-
нарству и државно првенство.

Београдски манифест је одр-
жан у склопу истоимене манифе-
стације Града Београда на кале-
мегдану од 26. до 28. маја. као 
део програма представили су се 
балонари из мађарске, словеније 
и србије, а посетиоци су тих дана 
могли да уживају у лепом погледу 
на разнолике балоне.

следеће окупљање је уследило 
већ за месец дана, само су се бало-
ни преселили из Београда у кру-
шевац, где је одржан куп србије 
у балонарству, од 30. јуна до 2. 
јула. ово такмичење и окупљање 
балонара је било такође део јед-
не шире манифестације обележа-
вања дана града.

Балонарски догађаји су круни-
сани такмичењем у сенти, које се 

као државно првенство, одржава 
традиционално дуги низ година 
у другој недељи септембра месе-
ца. Тада се највећи број балонара 
из неколико држава окупи у овом 
месту и такмичење буде обележе-
но не само добрим резултатима, 
већ и одличним дружењем. овог 
пута, од 7. до 10. септембра под 
организационим вођством локал-
ног клуба и општине сента, уз 
подршку всс и Бк „дамбос“, так-
мичили су се балонари из слове-
није, Чешке, мађарске и србије.

између ових такмичења из 
календара такмичења, балон Ба-
лонарског клуба „дамбос“ и са 
срђаном срдићем као вођом 
посаде, могао се видети на неко-
лико локација у Београду, при-
ликом одређених значајних ма-
нифестација.

срђан срдић – портрет из корпе балона

Балон је нашао место и на Београдском маратону



ваздухопловно моделарсТво

најБољи ваздухопловни 
моделари у 2017. Години
укупно:
1. Бојан Гостојић, ак „зрењанин“
2. радоје Благојевић, ак „војка“
3. лазар лаћимић, ак „Београд“

најБољи јуниори:
1. Бојан Гостојић, ак „зрењанин“
2. ричард зиђарев, вмк „суботица“
3. стефан настасић, ак „сомбор“
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Ваздухопловно моделарство

„имали смо три веома напорна такмичарска дана 
на температури од 37 степени без и једног облачка. 
и поред тога, атмосфера у репрезентацији је била 
одлична. захваљујући сјајном тимском раду и енту-
зијазму целе екипе успели смо у свим категоријама 
да регуларно завршимо такмичење без губитка мо-
дела, а у категорији гумењака да освојимо златну ме-
даљу екипно. ово је заиста сјајан успех и захваљујем 
се целој екипи на труду“, поручио је светозар Гос-
тојић, селектор и такмичар.

овај успех наш тим је постигао само неколи-
ко дана након што је наш моделар Бојан Гостојић 
освојио титулу јуниорског шампиона европе у овој 
истој класи. прешавши у сениорску конкуренцију, 
Бојан се одмах прикључио репрезентацији са којом 
је освојио злато, али овог пута сениорско.

екипни шампиони свеТа
Репрезентација Србије у ваздухопловном моделарству, у класи Ф1Б (такозвани 
гумењаци) прошле године је постала екипни првак света! Наш тим у саставу 
Бојан Гостојић, Радоје Благојевић и Светозар Гостојић, освојио је златну медаљу 
у конкуренцији чак 40 земаља. Моделари су ову победу извојевали после заиста 
захтевне борбе у флај-офу (додатном лету), што говори о квалитету конкуренције.
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Ваздухопловно моделарство

Бојан Гостојић, којем је прошла година била по-
следња сезона да се такмичи као јуниор за репре-
зентацију србије освојио je прво место на европ-
ском првенству за слoбоднолетеће моделе које 
се одржало у македонији. Бојан је освојио златну 
медаљу у категорији Ф1Б, такозваним гумењацима, 
међу 31 такмичарем.

„на такмичењу је време било веома турбулентно 
и тешко. само нас седморица смо имали максимал-
не летове. након регуларног дела такмичења, нас 
седморо је ишло у такозвани флај-оф, односно кроз 
додатне летове смо се борили за позиције. Ту је вре-
ме било идеално, али у првој серији је отпао само 
један такмичар“, каже Бојан који је у другој додатној 
серији изборио златну медаљу поставивши резултат 
који је за чак 100 секунди бољи од другопласираног.

Бојан је иначе навикао да у ваздухопловни савез 
србије доноси медаље са високорангираних так-
мичења и током протеклих година увек је био међу 
најбољих четворо такмичења на шампионатима. у 
последњој години свој јуниорског стажа, Бојан нас је 
све обрадовао европском златном медаљом.

Бојан ГосТојић,  
европски шампион
Наш моделар, јуниор Бојан Гостојић, изборио се у веома захтевној конкуренцији за 
титулу шампиона Европе.

Злато у светском купу
Бојан Гостојић освојио је и прво место у 

генералном пласману светског купа у класи Ф1Б 
за јуниоре. Бојан је ову позицију изборио након 
што је на четири такмичења за светски куп био 
први, а потом на по једном такмичењу други, 
трећи и пети. у овој класи током 2017. године 
такмичило се 37 моделара. 

Бојан на постољу

Бојан са урошем зорићем
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Ваздухопловно моделарство

каТеГорије F1A, F1B, F1C и F1H 
на домаћем Терену

ваздухопловни моделари који се такмиче у катего-
ријама F1A, F1B, F1C и F1H, поред ранијих светских ус-
пеха, успешно су се такмичили у србији у оквиру лига 
такмичења. поред државног првенства и два светска 
купа, у календару такмичења су се нашла и још четири 
F1ABCH такмичења: 21. Бачка куп, пан куп, винг куп и 
5. меморијал иван шекуларац.

у генералном поретку на крају године најуспеш-
нији су били следећи спортисти: радоје Благојевић 
из аероклуба „војка“ и славко савић из ак „нова 
пазова“ са истим бројем бодова у класи F1A, Бојан 
Гостојић из ак „зрењанин“ у класи F1B и Бранко Бије-
лић из ак „винг“ у класи F1C. поред Благојевића и 
савића, у класи F1A, друго место је заузео ненад Ба-
точанин из ак „винг“ и треће место милош Борђош-
ки из ак „зрењанин“. у класи F1B, другопласирани 
иза Бојана је био његов отац светозар Гостојић и 
трећепласирани слободан милић из ак „Трстеник“. 
у класи F1C, поред првопласираног Бијелића, друго 
место је освојио Жива ковачки из ак „зрењанин“ и 
треће место стеван јановић из ак „сомбор“.

прво коло – 21. Бачка куп је одржано 3. јуна, на 
терену ранчево, у организацији ак „сомбор“. на та-
кмичењу је наступио велики број такмичара, са гос-
тима из мађарске. најбољи у класи F1A је био ненад 
Баточанин, у класи F1B Бојан Гостојић и у класи F1C 
Жива ковачки. Такмичило се и у категорији F1H, где 
су прве позиције заузели такмичари из мађарске. 

друго коло – пан куп је одржано 7. октобра, на те-
рену арадац, у организацији ак „зрењанин“. победник 
класе F1A је био радоје Благојевић, класе F1B Бојан Гос-
тојић, класе F1C милан павлов из ак „утва“ панчево и 
класе F1H јуниор видак веселиновић из ак „Трстеник“.

Треће коло – винг куп је одржано дан после пан 
купа, 8.октобра, на истом терену, у организацији ак 
„винг“. првопласирани у класи F1A је био као и претход-
ног дана радоје Благојевић, у класи F1B суверено Бојан 
Гостојић и у класи F1C Жива ковачки из ак „зрењанин“.

Четвро коло – 5. меморијал иван шекуларац, 
одржано је за разлику од претходна три у централ-
ној србији, у Трстенику, 4. новембра, у организацији 
ак Трстеник. у класи F1A је победио ненад Баточа-
нин из ак „винг“, у класи F1B је најбољи био слобо-
дан милић, у класи F1C Бранко Бијелић и у класи 
F1H јуниор видак веселиновић.

модели једрилица F1а, F1H
модели без погона који се пуштају у лет по-

моћу сајле прописане дужине и карактеристика, 
а слободни лет остварују деловањем аеродина-
мичких сила  односно планирањем. резултат је 
постигнуто време у слободном лету, од тренутка 
ослобађања модела са сајле тј. контроле такмича-
ра, па до слетања.

модели на погон гумом 
 „гумењаци“ F1B

модели погоњени енергијом уврнуте елас-
тиче гумене траке ограничене масе, која окреће 
елису и омогућава пењање модела на висину 
након чега модел наставља слободни лет плани-
рањем. резултат је постигнуто време од тренутка 
пуштања модела из руке такмичара до слетања. 

модели на моторни  
погон („пењачи“) F1C

модели погоњени сус мотором ограничене 
запремине и прописаног погонског горива који 
омогућава пењање модела на висину до истека 
ограниченог времена за рад, након чега модел 
наставља слободни лет планирањем. резултат је 
постигнуто време од тренутка пуштања модела 
из руке такмичара до слетања. 

заједничка фотографија учесника са такмичења пан и винг куп у арадцу
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велики и мали шампиони
Овог пута скрећемо вашу пажњу на следећа такмичења у ваздухопловном 
моделарству - „Срем куп”, такмичење „Ђорђе Жигић”, „Коплас куп”, „Бачка Индор”, 
„Зрењанин Индор”, „Београдски међународни трофеј”. 

срем куп
34. по реду „срем куп”, светски куп моделара у 

дисциплинама слободног лета F1A, B, C и Q одржан 
је на терену арадац код зрењанина у организацији 
ак „нова пазова” са готово 80 учесника из 11 земаља.

на главном такмичењу наступило је 39 „једрили-
ца”, 13 „гумењака”, и по 4 „пењача” из србије, аустрије, 
немачке, Финске, пољске, Чешке, словачке, мађар-
ске, румуније, Бугарске, словеније, хрватске, Бих и 
једног такмичара из далеких сједињених америчких 
држава. домаће такмичаре чинили су моделари из 
зрењанина, Трстеника, земуна, војке и нове пазове.

 на самом крају стартне линије присутни су били 
сведоци надметања комплетне репрезентације ср-
бије са гостом из словеније у дициплини F1C. наш 
лакић драган је једини уредно „пунио” све до по-
следњег лета када је модел слетео за свега два мину-
та. ипак то му је било довољно да са једном секундом 
предности остане на првом месту испред колега из 
репрезентације Живе ковачког и Бранка Бјелића.

ни ове године није било наших представника међу 
F1Q „електричарима” али нашим ентузијастима који 
прате ову дисциплину је надметање четворо гостију 
било веома занимљиво обзиром да су могли да виде 
директан „судар” два значајно различита концепта мо-
дела и присуствују првој убедљивој победи једне даме 
ане милак из мађарске. за њом су се пласирали Тиец 
матијас из немачке и кертес Габор из мађарске. 

надметање осморо јунира у „једрилицама” било 
је изузетно напето до самог краја с обзиром да су 
сви имали по бар један „кикс” и да нико није могао да 
процени шта ће се до краја десити. победу је на крају 
однела још роксана Гадек из пољске, а следио ју је 
најмлађи такмичар патрик клобишицки из словачке. 

што се укупне конкуренције тиче максималне ре-
зултате у регуларном току постигло је седам такмича-
ра у дисциплини Ф1а, а у дисциплини Ф1Б петорица 
међу којима се нашао и један јуниор. како се ветар 
није смирио у складу са прогнозама финални обрачун 
„флај оф” је заказан за наредни дан у зору. по знатно 
слабијем ветру али у веома незгодном смеру према 
каналу и обали Тисе, „једрилице” су стартовале прве 
и сви су очекивали победу главног фаворита и акту-

елног првака европе роланда коглота из словеније, 
али је то ипак пошло за руком авиву Баласјану госту 
из израела који је први пут гостовао у нашој земљи.

свега 25 минута касније уследило је финале „гу-
мењака”. сабо сонибој из хрватске, омиљени гост 
„срем куп”-а није имао среће са гумом која му је два 
пута пуцала и морао је да одустане тако да су се у 
ваздуху нашла само четири модела, а најдуже је из-
летео модел нашег најбољег јуниора Бојана Гостојића 
из ак „зрењанин”. поред Бојановог великог успеха 
победом у овој дисциплини, морамо истаћи и изузе-
тан наступ нашег ветерана радоја Благојевића из ак 
„војка”, не толико због освојене бронзе колико због 
чињенице да је у истом дану постигао два максимална 
резултата у две различите дисциплине и потом летео 
два финала.
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нашем Бојану је уједно припало и злато у конку-
ренцији јуниора, а испред уроша зорића из нове 
пазове такође јуниорског репрезентативца, и зофие 
здањевић гошће из пољске.

други дан срем куп-а обележен је такмичењем 
HEC Eurochalenge серије а у дисциплини F1H малих 
модела једрилица, на којем је наступило 18 такмича-
ра из мађарске, Чешке, румуније и немачке од којих 
су половина били јуниори а међу којима и двоје до-
маћих такмичара. иако опремљени „дечијим” модели-
ма од стиродура и без икаквих изгледа за јак резултат, 
побрали су велике симпатије свих учесника већ на 
самом почетку такмичења када је седмогодишња вик-
торија погодила јак термички стуб и постигла први 
„максимум” у каријери. обзиром да модел није имао 
ни најпростији механизам за прекид (тзв. „детерму”) 
лет који је трајао преко 5 минута и успешно враћање 
модела од стране старијег брата Ђорђа су испраћени 
великим аплаузом свих гостију и шаљивим коментари-
ма на рачун вође домаће екипе.

у мирној и пријатељској атмосфери и готово иде-
алним условима за летење регуларни ток такмичења 
са максималним резултатима завршило је пет такми-
чара. међу  њима су била и два најбоља јуниора оп-
ремљена  једноставнијим моделе без електронике и 
сервоа што је још један доказ да успех у моделарству 
не долази само са модерном техником. након пау-
зе за припрему организовано је финале уз фер-плеј 
договор такмичара да детерма буде подешена на 
четири минута и тако је победа приопала саболчу из 
мађарске а испред најбољег јуниора витека из Чеш-
ке и Томаса госта из немачке.

по жељи свих учесника међу трофејима су се уз 
мало импровизације нашле и специјалне награде за 
„најмлађе и најбоље такмичаре дана” међу којима је 
најуспешнији био мали вилмош из мађарске.

мартин Грубић
Фото: Габор кертес

коплас про куп
Традиционални „коплас про куп” отворено 

међународно такмичење у дисциплини F1N дворан-
ских клизача и подкласи F1N-150 осми пут заредом 
одржано је у хали спортова у новој пазови. како 
се главне награде такмичења додељују јуниорима са 
најбољим збиром резултата у обе дисциплине ово-
годишњи освајачи „коплас про куп” -а  су ален Ту-
цман из запрешића, антонио озимец из кутине, те 
домаћини Ђорђе Грубић и дајана стојановић као 
најбоља јуниорка. 

основна идеја већине такмичења у овим 
дисциплинама и код нас и у региону је да 
се кроз ове просте дисциплине у спорт-
ско моделарство укључи што више деце, 
па је тако дан почео отвореним надметањем у под-
класи F1N-150 у којој је наступило 47 такмичара 
свих узраста. сваки „коплас про куп” донесе неко 
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ново изненађење и неко ново „мало чудо”, а овога 
пута је то био седмогодишњи видак из крагујевца. 
на свом првом такмичењу, под будним оком слобо-
дана милића, нашег цењеног ветерана, видак је по-
стигао фантастичан резултат којим је надмашио мно-
ге старије колеге.

једнако лепо изненађење приредио је и Бор-
на, видаков вршњак из карловца (хрватска) који 
је вођен инструкцијама тате вилима извео готово 
једнако сјајне летове и тако су се ова два малишана 
нашла у друштву дупло старијег антониа из кутине 
као освајачи јуниорских медаља. 

Жестока борба за треће место у најмлађој конку-
ренцији водила се између ивана из осијека и нашег 
Ђорђа из нове пазове и на крају је припала ивану са 
секундом разлике. колико су сви ови мали „пилоти” 
били надмоћни у односу на старије другаре говоре 
и двоструки трофеји које су видак, Борна и иван 
освојили и у конкуренцији најмлађих (до 12 година) 
и у конкуренцији основношколаца (до 15 година). 

у укупном пласману ни овога пута није изостало 
вечито „надигравање” наша два моделарска мајс-
тора светозара „Тозе” Гостојића из зрењанина и 
слободана „Бобана” милића из ак „Трстеник” са 
колегама из хрватске дамиром косиром из запре-
шића и вилимом зобецом из карловца. светозар је 
на крају убедљиво победио, док је Бобан завршио 
на оном „незгодном” четвртом месту. у овој дисци-
плини за посебне медаље у облику срца надметало 
се и шест дама, великих и малих, а највећи аплауз је 
добила седмогодишња викторија из нове пазове 
која је за резултат награђена бронзом.

Главни догађај дана било је отворено међуна-
родно такмичење у дисциплини F1N. укупно је 
стартовало 39 такмичара, од тога 16 јуниора, што 
је процентуално мање у односу на раније годи-
не, али пре свега зато што је значајан број младих 
такмичара на чија смо имена навикли прешао у се-
ниоре. видљива смена генерација је обележила и 
остале пласмане обзиром да су већину јуниора чи-
нили они најмлађи за које су сви сложно навијали.  
са нестрпљењем се очекивао „судар дивова” ове 
дисциплине, два велика моделарска мајстора, учи-
теља и педагога дамира косира из запрешића 
(хрватска) и михаила јашинског из калињинграда 
(русија) чије моделе и решења опонашају и копи-
рају моделари широм света. дамир је искористио 
вишегодишње познавање наше хале у новој пазови 
и убедљиво победио испред свог најбољег ученика 
алена, док су се за треће место до самог краја бо-
рили јашински и зобец из карловца који је на крају 
био бољи за само 0.2 секунде у збиру. наш државни 
првак, млади сениор данило рунић из нове пазове 

иако са убедљиво најбољим летовима међу нашим 
такмичарима ипак није успео да се умеша у ту борбу 
и остао је на 5. месту. 

искусни средњошколци ален и антонио лако 
су надмашили млађе другаре матију из осијека 
и Ђорђа из нове пазове, коме је припало злато у 
конкуренцији најмлађих а испред луке из осијека и 
клупског другара милоша. у конкуренцији пет дама 
свих узраста убедљиво је победила јелена Бран-
ковић млада сениорка из нове пазове, а испред 
мирјане озимец из кутине (хрватска) и најбоље ју-
ниорке на такмичењу дајане из нове пазове.

да такмичење буде управо такво какво јесте 
волонтерским радом и прилозима допринели су 
спонзори, родитељи такмичара и пријатељи клуба. 
за наградни фонд и побрнула се компанија „коп-
лас про”, сувенире и робне награде обезбедила 
је ср „миТа”, ручак су скували и сервирали весели 
риболовци из уср „лињак”, а за дистрибуцију ужине 
и освежења били су задужени родитељи такмичара. 
Такмичење су посетили и представници всв и всс 
и уверили се у позитивну атмосферу коју ова такми-
чења увек носе.

   мартин Грубић 

Бачка F1N куп 
Трећи по реду отворени Бачка индоор куп одр-

жан је 05.03.2017. године у спортској хали „мостон-
га” у класи Ф1н и Ф1н150 у категоријама млађи ју-
ниор, јуниор и сениори. 

у класи Ф1н такмичило се 28 такмичара из ае-
роклубова из суботице, зрењанина, н. пазове, Бео-
града, осијека, Чеминца, сомбора и један такмичар 
из русије. у класи Ф1н150 такмичило се 33 такми-
чара из истих спортских клубова. Такмичење је про-
текло у коректној и фер борби. Томе су допринели 
сви такмичари и вође екипа који су се спортски и ко-
ректно понашали, бодрили па и аплаузом наградили 
свак успешан лет модела без обзира из које против-
ночке екипе били. 

„То се веома лепо очитовало када су остварили 
успешан лет свог модела млађи јуниори, а то су де-
вочице и дечаци до 2005. годишта. ова чињеница 
нас охрабрује да ваздухопловно моделарски спорт 
има перспективе и будућности у тим младим људи-
ма”,  каже андрија шил из организације такмичења. 

у класи Ф1н такмичило се 11 сениора, 10 јуни-
ора и 7 млађих јуниора. у класи Ф1н150, а то је у 
главном класа јуниора и млађих јуниора, такмичило 
се 13 сениора, 14 јуниора и 8 млађих јуниора.

„велика сала хале „мостонга” изузетно је погод-
на за те две класе летећих модела због своје велике 
запремине и скоро идеалне висине. она омогућава 
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стартовање модела на идеалну висину па је и време 
лета дужа”, објашњава шил. 

 судијска екипа од 9 судија и мерача време-
на свој посао је обавила непристрасно и коректно 
мерећи дужину лета модела у секундама и десетин-
кама секунде. најуспешнији такмичар је онај коме 
модел лети временски најдуже. сваки такмичар 
стартује свој модел девет пута (у три турнуса по три 
старта), а на крају се такмичари рангирају узимајући 
у обзир три најбоља лета. 

Београдски међународни 
трофеј 

после такмичења у новој пазови и у сомбору, 
моделари који се такмиче у категорији собних моде-
ла (Ф1н), имали су прилике да се боре за најдуже 
летове и у Београду. у организацији ак „Београд“ 
у хали 4 Београдског сајма, одржано је отворено 
међународно такмичење „Београдски међународни 
Ф1н трофеј 2017“.

од укупно седам такмичара из клубова из србије 
и хрватске, најбољи је био лазар лаћимић из клуба 
домаћина, са само две секунде предности испред 
другопласираног николе Ђорђевића из ак „сом-
бор“ и трећепласираног ивана Ђеоргијевског из 
ак „Фрањо клуз“ земун. у укупно девет изведених 
летова и стартовања по такмичару, постигнуто је не-
колико резултата у дужини трајања лета модела од 
преко 40 секунди, што је био овогодишњи рекорд 
постигнут од стране данила рунића из ак „нова 
пазова“, на државном првенству у новој пазови по-
четком године.

„прекорачење“ тих 40 секунди је почело првим 
стартом ивана Ђеоргијевског који је постигао ре-
зултат од 40,9 секунди. другопласирани никола 
Ђорђевић   је у чак шест од девет летова имао ре-
зултат од преко 40 секунди. најдуже време лета је 
остварио такмичар ак „Београд“ лазар лаћимић у 
последњем деветом старту, када је његов модел ле-
тео 43,5 секунди.

истог дана и на истом месту је одржано и так-
мичење у ревијалној подкласи Ф1н-150, на коме 
је наступило такође седам такмичара, од којих је 
најбољи био никола Ђорђевић из сомбора, са мање 
од једне секунде испред другопласираног јуниора 
видака веселиновића из Трстеника и трећепласира-
ног лазара лаћимића из Београда

 „хала 4 Београдског сајма је заиста идеална за 
обарање рекорда због мирне атмосфере и уједна-
чене температуре. величина хале омогућује да се 
стартује са сваке позиције, без бојазни да ће модел 
негде ударити. прво је иван у свом првом старту из-
летео 40,9 секунди, затим ја 41, па никола 43,1 и на 

крају сам у последњем свом лету направио резултат 
од 43,5 секунди. Фантастичан дан и такмичење, где 
се до последњег лета није знао победник,“ утисци су 
победника овог такмичења лазара лаћимића из ак 
„Београд“.

такмичење „ђорђе Жигић”
на 50. по реду такмичењу „Ђорђе Жигић”, у орга-

низацији ак „Фрањо клуз” из земуна, најбољи моде-
лари након пет турнуса су били: 

класа Ф1Б: Бојан Гостојић (србија), сонибој сабо 
(хрватска) и адам кравиец (пољска).

класа Ф1ц: Жива ковачки (србија), едвард Бурек 
(пољска) и Бранко Бијелић (србија). 

класа Ф1а: витек рослер (Чешка), роланд коглот 
(словачка) и мирослав мандичев (Бугарска). 

Зрењанин индор опен 
на последњем такмичењу у току године за вазду-

хопловне моделаре, у кристалној дворани у зрења-
нину окупило се 28 такмичара. најбољи у класи Ф1н 
су били: иван Ђеоргиевски из ак „Фрањо клуз” зе-
мун, лазар лаћимић из ак „Београд” и никола ма-
цура из вмк „суботица”. 

победници у класи Ф1н150 су: Жива ковачки 
из ак „зрењанин”, игор нишевић из ак „осијек” и 
драган злокас из ак „зрењанин”. 
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квалиТеТ на дрЖавном 
првенсТву

државно првенство у класи F1N, модела дворан-
ских клизача одржано је 23. марта у спортској хали у 
новој пазови. иако не најбројније, ово је било до сада 
убедљиво најквалитетније државно првенство у овој 
дисциплини. пре седам година када су масовно кре-
нула ова такмичења, летови преко 30 секунди у оваквој 
хали су значили готово сигурну медаљу, а тога дана су 
једва били довољни за прву трећину листе. млади так-
мичари су доминирали и по бројности и по резултати-
ма, а ово предивну слику употпуњава и чињеница да су 
на пратећем “купу нове пазове” у подкласи F1N-150 
готово трећина такмичара били млађи јуниори испод 
12 година што се давно није десило.

дан је почео државним првенством са укупно 33 
такмичара из шест клубова и рекорд је пао већ у првом 
старту. Бранилац титуле млади сениор данило рунић 
из ак “нова пазова”, постигао је лет од “немогућих” 
40 секунди. уследио је једнако невероватан одговор 
главног конкурента младог андрије пешића из ак “Тр-
стеник” што је најавило жестоку борбу до самог краја у 
коју се бранећи част ветерана умешао лазар лаћимић 
из ак “Београд”. јунак такмичења је ипак био зиђарев 
рихард јуниор из вмк “суботица” који је у последњем 
турнусу коначно успоставио контролу на својим моде-
лом и са три фантастична лета у низу, попут Феникса се 
са дна табеле уздигао на свега 0.2 секунде од водеће 
тројице и тако убедљиво освојио титулу јуниорског 
првака међу седамнаест јуниора, а следили су га дру-
гари из клуба никола и Бојан. 

укупни пласман

1. пешић андрија, ак Трстеник 116.4
2. лаћимић лазар, ак Београд 112.3
3. рунић данило, ак нова пазова 110.4

јуниори

1. зиђарев рихард, вмк суботица 110.2
2. мацура никола, вмк суботица 104.5
3. Тумбас Бојан,вмк суботица 84.9

и у конкуренцији осморо (нај)млађих јуниора 
је било жестоко од самог почетка, деца су одуше-
ваљала старије посматраче својим летовима и гото-
во да није било аутсајдера. захваљујући искуству и 
увежбаним стартовима бранилац титуле Ђорђе из 
ак “нова пазова” победио је и овај пут, следио га је 
милош другар из клуба, а на свом првом наступу за 
бронзу се изборио васко из суботице.

1. Грубић Ђорђе, ак нова пазова 75.8
2. Бунчић милош, ак нова пазова 67.8
3. ваховић васко, вмк суботица 66.1

иако без услова за званично признавање ове ти-
туле, за велики труд и борбу са мушким колегама ме-
даљама су награђене и три најуспешније даме даја-
на, јелена и Теодора из ак “нова пазова”.

1. стојановић дајана ( ј), ак нова пазова 74.2
2. Бранковић јелена, ак нова пазова 71.6
3. зорић Теодора ( ј), ак нова пазова 62.5

у обједињеном екипном надметању шест екипа је 
такође било напето и изједначено, разлике су биле ве-
ома мале и тек у последњем турнусу су се ствари раз-
решиле. прошлогодишни прваци ак “Трстеник” су од-
бранили титулу испред ак “Београд” и екипе јуниора 
вмк “суботица” која је опет захвајљујући рихардовом 
невероватном повратку надмашила домаћине из ак 
“нова пазова” за свега пола секунде у збиру. 

1. ак Трстеник (пешич, радовић, станић) 313.8
2. ак Београд (лаћимић, лаћимић, паравиња) 303.4
3. вмк суботица (зиђарев, мацура, Тумбас) 299.6

по проглашењу победника, уследио је поподнев-
ни “куп нове пазове” у подкласи Ф1н-150 на коме 
је наступило 38 такмичара свих узраста. Такмичење 
је као и прошле године због расположивог времена 
скраћено на шест летова односно два уместо пра-
вилима предвиђена три турнуса, а учесницима др-
жавног првенства су се придружили и гости из ак 
“зрењанин” и ак “Трепча”, косовска митровица. 
Главни јунаци такмичења су били они најмлађи који 
су на најлепши начин показали свој таленат пре свега 
елена, млађа јуниорка из зрењанина која је сјајним 
резултатом заузела високо шесто место у укупном 
пласману и освојила чак три златна трофеја. лепо 
изненађење приредио је и алекса из нове пазове 
коме је ово био први наступ освајањем сребра у 
конкуренцији најмлађих. Бронза у овој конкурен-
цији је припала видаку из крагујевца “малом чуду” 
са претходно одржаног “коплас про куп”-а, а 
двоструко старији никола из суботице успео је да 
се нађе између елене и алексе као освајач сребра у 
јуниорској конкуренцији. еленину велику борбу са 
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дечацима снажно су подржале викторија и дајана 
из нове пазове које су освојиле сребро и бронзу у 
конкуренцији дама. 

јуниори 

1. сантовац елена, ак зрењанин 81.8
2. мацура никола, вмк суботица 77.1
3. рунић алекса, ак нова пазова 77.0

млаЂи јуниори

1. сантовац елена, ак зрењанин 81.8
2. рунић алекса, ак нова пазова 77.0
3. веселиновић видак, крагујевац 72.8

даме

1. сантовац елена, ак зрењанин 81.8
2. Грубић викторија, ак нова пазова 70.4
3. стојанович дајана, ак нова пазова 49.9

Борбу за прво место у укупном пласману обе-
лежио је већ традиционални “обрачун” слобода-
на “Бобана” милића из ак “Трстеник” и светозара 
“Тозе” Госотојића из ак “зрењанин” који је после ду-
жег времена припао Бобану, док је бронза опет оти-
шла у руке младог милоша радовића из Трстеника.

1. милић слободан, ак Трстеник 96.2
2. Гостојић светозар, ак зрењанин 95.2
3. радовић милош, ак Трстеник 91.4

укупно на оба такмичења свој први наступ имало 
је чак осморо јуниорa што је, морамо се сви сложи-
ти, највећи и најлепши резултат такмичарског дана. 
нова деца и нова имена дају наду да ће ове дисци-
плине и спортско моделарство у целини наставити 
да живи и да се развија. 

 мартин Грубић 

дрЖавно првенсТво 
и БаЧка куп

3. јуна je у организацији аероклуба „сомбор” одр-
жан традиционални 21. Бачка куп у ваздухопловном 
моделарству у категорији слободнолетећих модела 
на ливади код ранчева. Такмичење је пријављено у 
Фаи у класи међународних такмичења као отворе-
но међународно такмичење. Такмичење се одржало 
у класама Ф1а,Ф1Б,Ф1ц и Ф1х у јуниорској и сени-
орској конкуренцији, у пет рунди-турнуса која трају 
по сат времена.

на такмичењу су учествовали већ  трећи  пут и 
спортисти из мађарске из четири клуба. резултати 
су били изузетни захваљујући веома повољним ме-
теоролошким условима. Термичких струјања је било 
на претек, пре подне је дувао северни, а поподне 
јужни ветар и појачао се што није погодовало такми-
чарима. из тих разлога техничка екипа-логистичари 
су морали преместити стартне позиције на супро-
тан крај ливаде.

након пет турнуса-рунди у класи Ф1а ( једрилице) 
три такмичара су постигли максималан број од по 900 
бодова и то: Баточанин, савић и Благојевић. у класи 
Ф1Б (модел са погоном на гуму) два такмичара су по-
стигла максималан број бодова : Гостојићи отац и син. 
у класи Ф1х три такмичара су постигли максималан 
број бодова : кернер, стаблак и Тотх. Главни судија 

одредио је време почетка доигравања у касним по-
подневним часовима, након престанка термичких ус-
поних струјања у атмосфери. у тим много сложенијим 
и лошијим метео условима се по правилу и изводе ле-
тови у доигравању. у таквим условима и долази до из-
ражаја искуство, знање и вештина врхунских такмича-
ра. на крају такмичења најбољи су били у класи Ф1а: 
Баточанин ненад (винг, Београд) освојивши златну 
медаљу, сребро савић славко (ак н. пазова), а брон-
зану медаљу освојио је Благојевић радоје (ак војка). 
од сомбораца најбољи је био јовичин владимир 
освојивши шесту позицију, миљуш владимир девети 
и Ђорђевић никола тринаести. у класи Ф1Б злато је 
освојио са предношћу од свега четири секунде дужег 
лета Гостојић Бојан (ак зрењанин) испред свог оца 
Гостојић светозара. у класи Ф1ц победио је ковачки 
Жива (ак зрењанин), друго место освојио је Бјелић 
Бранко (винг Београд), а на трећем месту је завршио 
лакић драган (винг Београд). у класи Ф1х сва три 
прва места освојили су мађарски такмичари: кернер 
мартин Бенедек, сзтеблак Тамас и Тотх мариа.               

сутрадан, на истом месту са истом сатницом у 
истој категорији и класама у јуниорској и сениор-
ској конкуренцији у непосредној организацији ис-
тог клуба, а под покровитељством ваздухопловног 
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савеза србије одржало се државно првенство ср-
бије. из читаве државе окупило се  најбољих триде-
сет пет такмичара у четири класе: Ф1а, Ф1Б, Ф1ц и 
Ф1х. већина такмичара су из аероклубова из војво-
дине. након интонирање химне такмичење је от-
ворио секретар спортског савеза града сомбо-
ра  господин ото имре.  Такмичење је званично 
посетио и председник спортског савеза господин 
максимовић драган који се веома занимао о дис-
циплинама овог првенства, пажљиво је посматрао 
летове модела и обавио разговоре са такмичарима 
и организаторима овог најзначајнијег моделарског 
такмичења ваздухопловног савеза србије и војво-
дине у току године.

метеоролошки услови за летове модела у све че-
тири класе били су идеални. Термичких вертикалних 
сртујања је били на претек, то се могло и уочити са 
безброј  кумулуса на небу на висини од око 1000-
1500 м, ветар је константно дувао из јужних права-
ца од 2-4 м/с. Температура у средини дана је била 
прилично висока за ово доба године око 29-30° C, из 
тих разлога такмичење је било физички напорно за 
такмичаре, судије па и логистичаре. због нешто јачег 
ветра од идеалног за ову врсту такмичења, такмича-
ри су у току пет турнуса-рунди морали претрчати 
око 10-12 км.

након пет турнуса-рунди само у класи Ф1а 
( једрилице) три такмичара су постигли максималан 
број од по 900 бодова и то: савић, зорић и Тица који 
су ишли у доигравање. већ у првом додатном старту 
победио је савић славко (ак н. пазова) и освојио је 
златну медаљу, пехар и титулу првака државе. друго 
место и сребрну медаљу освојио је зорић урош (ак 
н. пазова) један од двојице јуниора који су се так-
мичили на овом првенству у узрасној категорији се-

ниора. Бронзану медаљу је освојио Тица мића (ак 
винг Београд). у класи Ф1Б златну медаљу, пехар и 
титулу првака државе освојио је Ђорђевић никола 
(ак сомбор). друго место и сребро понео је Гос-
тојић Бојан (ак зрењанин), бронзу милић слобо-
дан (ак Трстеник).

 у класи Ф1ц (модел са мотором сус) победио 
је Бјелић Бранко (ак винг Београд), друго место ла-
кић драган, а треће ковачки Жива (ак зрењанин). 
у класи Ф1х (мале једрилице) такмичило се само 
у јуниорској конкуренцији. Титулу првака државе, 
златну медаљу и пехар у појединачној конкуренцији 
понео је настасић стефан (ак сомбор), друго ме-
сто мацура никола  (вмк суботица), трћче место 
схел  Тамаш (вмк суботица). у екипном пласману 
у класи Ф1а екипа  аероклуба  „сомбор”  у саставу 
миљуш владимир, јовичин владимир и раић дарко 
освојила је друго место иза екопе првака из н. па-
зове, а треће место освојила је екипа из Београда.

у свим ваздухопловно летачким спортовима ју-
ниори се рачунају до навршене 23 године живота, 
једино у ваздухоповном и ракетном моделарству 
јуниори су до 18 године живота. Такмичари млађег 
узраста још су ређи на овим такмичењима. девојке 
и жене су велика реткост. у циљу побољшања те 
ситуације, стимулације и подстрека том узрасту и 
полној једнакости, домаћин је припремио ревијалне 
медаље јуниорима у класи Ф1а зорић урошу и Гру-
бић Ђорђу и јединим девојкама на овом такмичењу 
хорват кристини (ак сомбор) и Грубић викторији 
(ак н. пазова).

логистика је одлично функционисала. делегат Гру-
бић Божо и главни судија  шил андрија обавили су до-
бар посао без иједне жалбе или примедбе такмичара.

андрија шил 

екипа ваздухопловно моделарског клуба „суботица“ у сомбору Табела са резултатима
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да за бављење спортским активностима и делат-
ностима нема препреке, доказ је видак из крагује-
вца, који је и поред невеликог броја година, и по-
ред чланства у свом матичном клубу, пожелео да са 
другарима из школе оснује „ваздухопловну заједни-
цу“ по убрзаном поступку. јер, времена за губљење 
нема – треба на време почети са пропратним папи-
ролошким активностима, да би се постигло освајање 
што више медаља у времену које долази за ове креа-
тивне малишане. „шеф“ је направио упитник за упис 
у његов аероклуб, уједно убедио учитељицу да на 
два часа ликовне културе одржи курс моделарства, 
а од деде је добио направљене комплете модела 
авиона које ће презентовати другарима и објаснити 
им технику састављања и летења. 

наравно, у питању је дечија идеја, која је свака-
ко од значаја јер ће упутити још деце у моделарски 
свет – упознаће се, видети и научити, а ако и један 
од видакових вршњака крене његовим корацима и 
упусти се у „такмичарски“ свет моделарства, онда се 

најмлаЂи „инсТрукТор“ 
моделарсТва
Осмогодишњи Видак Веселиновић из Аероклуба „Трстеник“ почетком ове године 
дошао је на идеју да „направи“ аероклуб и да у својој основној школи одржи курс 
моделарства. Уз подршку другара, учитељице и пре свих његовог деде, идеја је 
реализована.

може рећи да са видаком и младим моделарима из 
других клубова, нема зиме за моделарство у србији.

иначе, „иницијатор и реализатор“ ове идеје и ак-
тивности је унук моделара слободана милића, који 
је познат у моделарским круговима као неко ко већ 
шест деценија озбиљно ради и прави моделе, так-
мичи се успешно, а исто тако и несебично помаже 
другима у изради и поправкама модела. он је ви-
девши да пажњу деце све више преокупира техника 
попут компјутера и мобилних телефона, покушао 
свог унука да заинтересује моделарством. али није 
ни слутио колико ће видак ући у свет моделарства и 
заволети ову активност. 

  
„направили смо моделе пригодне његовом уз-

расту и изашли на ливаду. Био је одушевљен ле-
тењем. Толико је опседнут моделарством да је ње-
гова соба претворена у радионицу, од свег алата и 
материјала који је набавио. не знам шта ће следеће 
да му падне на памет у вези са свим овим“, позитивно 
је забринут слободан. 

видак је заједно са дедом направио једну врхун-
ску једрилицу класе Ф1а, а редовно има обуку на 
трстеничком аеродрому како са њом да управља. 
од неких од истакнутих светских моделара, а на ос-
нову његових наступа на светским куповима, је добио 
процену да ће постати изврстан моделар у овој ка-
тегорији. дуг је пут од најједноставнијих модела до 
најзахтевнијих попут категорија Ф1а,Б,ц, али може се 
и брзо и лако, ако је присутна воља, рад и истрајност.

када су међународни наступи у питању, овај ос-
могодишњак их је већ имао, и то прошле године на 
два светска купа у ваздухопловном моделарству. на 
такмичењу „македонија куп“ је освојио 2. место у 
категорији Ф1х, док је са такмичења „никшић куп“ 
понео злато у истој категорији. а ни телевизијски 
наступи му нису страни. прошле године је у окви-
ру једне дечије емисије на радио телевизији србије 
причао о моделарству и приказивао летове разли-
читим моделима авиона у студију.

од идеје, преко 
радионице, до 
школских клупа
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са свим осталим „млађим“ 
јуниорима, рођеним од 
2006. па до 2010. године – 
Ђорђем, викторијом, мило-
шем, младеном, Теодором 
из нове пазове, николом и 
леном из Београда, васком 
из суботице, алексом и јан-
ком из Трстеника, еленом 
из зрењанина, андрејом, 
владимиром и кристином 
из сомбора, има већ зави-
дан такмичарски стаж на до-
маћим такмичњима. сви они 
заједно, уз видака, предста-
вљају будућност српског мо-
деларства – као такмичари, 
будући инструктори или на 
неки сличан начин. свакако 
је чињеница да им моделар-
ског искуства и знања, за го-
дине живота које имају, не 
мањка.  

 
            

видакове активности на терену

пажљив рад на изради модела
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ракеТно моделарсТво

најБољи ракеТни моделари у 2017. Години:
сениори
1. миодраг Чипчић, ак „кикинда“
2. михаило петровић, ак „Фрањо клуз“ земун
3. Ференц илеш, ак „ада“
Jуниори:
1. јован јосиповић, ак „Фрањо клуз“ земун
2. кристина Чипчић, ак „кикинда“
3. анђела Терзић, ак „сремска митровица“
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јуниор јован јосиповић освојио је треће место у 
класи с6а (ракете са траком) на европском првен-
ству у пољској, у конкуренцији од 36 такмичара. он 
је остварио разлику од само два бода у односу на 
другопласираног, док је разлика између прва два 
места чак 90 поена. у истој класи, српски јуниорски 
тим којег су поред јована чинили милан димитров 
и кристина Чипчић, освојио је такође бронзано од-
личје у конкуренцији 12 репрезентација. на овом 
првенству прославили су се и сениори који су у 
класи с5ц освојили још једну бронзу за нашу ре-
презентацију. михаило петровић, лука воларевић 
и миодраг Чипчић су се изборили за ову медаљу у 
конкуренцији десет репрезентација. 

„и код јуниора и код сениора је ове година била 
веома озбиљна конкуренција у односу на претходна 
европска првенства. у свакој од класа било је при-
сутно од 18 до 23 репрзентације. конфигурација 
терена и временски услови нам нису ишли на руку, 
губили смо моделе у шуми која је била поред нашег 
стартног места”, објашњава драган јевтић, тим ме-
наџер. 

поред похода на медаље, један од циљева од-
ласка наше репрезентације на ово првенство је и 
упознавање са тереном и условима за такмичење у 
пољској, јер ће се управо на овом месту ове године 
одржати светско првенство за које наши ракеташи 
спремају моделе. 

Три европске медаље  
за српске ракеТаше
Српски ракетни моделари вратили су се са Европског првенства у Пољској са три 
бронзане медаље - две тимске и једном појединачном. 

јован јосиповић на подијуму

Бронзани сениори - михаило петровић, миодраг Чипчић и лука воларевић

екипна јуниорска бронза - јован јосиповић, кристина Чипчић и милан димитров



27

Ракетно моделарство

резулТаТи ракеТних моделара 
на домаћем и меЂународном 
Терену

ракетни моделари су традиционално као и сва-
ке године у свом планеру за 2017. годину имали 
учешћа на најважнијем домаћем такмичењу – држа-
вном првенству, на такмичењима јуниорског и сени-
орског купа, на такмичењима два кола светског купа 
која се одржавају у србији – „Бела црква куп“ и „Бе-
оград куп“, као и на осталим такмичењима светског 
купа у окружењу на која су одлазили индивидуално. 
наступи су исто тако били плодоносни као и у прет-
ходним годинама, те је и прошла година била богата 
медаљама и личним успесима. 

државно првенство је одржано крајем септем-
бра и почетком октобра, на терену арадац, у непо-
средној организацији ак „Фрањо клуз“ из земуна. у 
категорији S3A сениори најбољи је био дејан Жак из 
ак „Живица митровић“ Бела црква. међу јуниори-
ма је најуспешнији био урош зорић из ак „нова па-
зова“. екипно су прво место освојили сениорски тим 
кикинде и јуниорски тим нове пазове. у категорији 
S4A државни првак је постао михаило петровић из 
ак „Фрањо клуз“ земун. од јуниора је најбољи био 
милан димитров из ак „ада“, а екипно су на првом 
постољу били сениори из кикинде. у категорији S6A 
прву позицију је заузео Ференц илеш из ак „ада“, 
док је од јуниора најуспешнија била анђела Терзић 
из ак „сремска митровица“. екипно је опет побе-
дио сениорски тим кикинде, а јуниори ак „ада“ су 
заузели прво место. у категорији S7 такмичило се 
само у појединачној конкуренцији и најбољи је био 
михаило петровић из ак „Фрањо клуз“ из земуна. у 
категорији S9A једна од најмлађих такмичарки маја 
адмов из ак „кикинда“ је заблистала на првој пози-
цији, а њене клупске колеге су биле најбоље екипно. 

у оквиру јуниорског и сениорског купа одржа-
на су по четири такмичења током године, и у гене-
ралном пласману поредак је био следећи: јуниори 
појединачно S6A  - 1. кристина Чипчић, кикинда, 2.  
милан димитров, ада, 3. срђан радашин, ада; јуни-
ори појединачно S3A – 1.емил драгин, ада, 2. крис-
тина Чипчић, кикинда, 3. урош зорић, нова пазова. 
ак „ада“ је био најбољи екипно у обе категорије. 
сениори појединачно S6A – 1. Ференц илеш, ада, 
2. дејан петровић, Бела црква, 3. дејан Жак, Бела 
црква; сениори појединачно S3A – 1.Ференц илеш, 

ада, 2. дејан Жак, Бела црква, 3. немања радашин, 
ак ада. екипно је у категорији S3A био најбољи клуб 
ада, а у категорији S6A Бела црква.

на међународном плану учешће наших такмичара 
у светском купу је остало забележено са две медаље 
у генералном пласману. након укупно одржаних 22 
такмичења током године, у категорији S4A у врху се 
нашао миодраг Чипчић из ак „кикинда“, са освоје-
ним трећим местом, док је у категорији S7 миодраг 
освојио сам врх и златну медаљу. забележени су и од-
лични резултати његове сестре кристине, која је иако 
без медаља, са једним петим и једним шестим мес-
том, од бројних такмичара, показала да претендује 
ускоро ка постољу. морају се споменути и изузетни 
пласмани наше троје такмичара на Фаи светској ранг 
листи за ракетне моделаре – 8. миодраг Чипчић, 13. 
миахило петровић и 15. кристина Чипчић.

лука воларевић из ак Фрањо клуз - земун стартује свој модел
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JEдрилиЧарсТво

наши једрилиЧари над 
аусТралијским Тлом

врсни пилоти ваздухопловних једрилица из ср-
бије, показују сваке године да за наше пилоте ши-
ром света нема зиме и паузе са летењем.  како је 
одређени део једиличара ангажован у великим авио 
компанијама, и како током године велики број дана и 
сати проведу у ваздуху изнад различитих тачки наше 
планете земље, исто тако велики део свог слободног 
времена проводе летећи једрилице рекреативно, а 
и такмичарски. 

почетком прошле године у аустралији је одр-
жано Фаи светско првенство у ваздухопловном 
једриличарству (8-21. јануар, место Бенала), које 
је окупило најбоље једриличаре света. међу учес-
ницима су били и представници србије – зоран 
Френц, Бранко Благојевић и Бранко стојковић 

(резервни пилот). зоран се у генералном пласма-
ну у отвореној класи на крају такмичења нашао 
на златној средини - 15. место од 35 такмичара. у 
свих осам задатака који су валидни, зоран Френц 
је имао константан резултат, а најбољи пласман је 
остварио седмог дана (шести задатак), када је дан 
завршио на шестој позицији. Бранко Благојевић је 
имао мање среће и такмичење у 18 метарској класи 
завршио у другој половини пласираних, али се ве-
ликим упехом може сматрати представљање своје 
државе у друштву најбољих на свету. 

ово такмичење је значајно за зорана Френца јер 
је на њему забележио нови државни рекорд. рекорд 
је признат у групи – прелети са унапред задатим ок-
ретним тачкама са дужином од 747,4 километара.
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34. свеТско једрилиЧарско 
првенсТво
Зоран Френц, једриличар АК „Ваја“ из Београда нам је пренео своје утиске са овог 
такмичења, па у наставку можете прочитати његов извештај.

оно што је заиста импресив-
но јесте видети и летети раме 
уз раме са најбољим једрили-
чарима на свету по тако лошем 
времену и остварити брзине 
од преко 120км на час. сећам 
се да смо некада сматрали да 
смо ниско, ако се спустимо ис-
под 800м и тражили стуб као 
озебло сунце. а на овом так-

мичењу смо летели са брзином од 220км на час  до 
висине од 350м!

споменуо сам један дан који је имао и кумулусе. 
То је био и најбољи дан  првенства и најбољи дан за 
мене. Тада сам направио национални рекорд на 747км 
са просечном брзином од 151 км на час. првих пар 
сати на рути, небо је било пуно кумулуса са базом од 
12500фт са просеком дизања од 5м/с. Брзина преска-
кања између стубова је ишла чак до 240км/х. затим на 
најудаљенијој  тачки на рути, другој окретној тачки, 
кумулуси су се проредили, па затим и нестали. ако се 
добро сећам, од друге окретне тачке ка трећој, први 
праволинијски лет без кружења је био око 110км, кад 
сам нашао стуб од неких 3м/с. вративши се на неких 
9500фт настављам даље и тада срећем, иначе први 
пут у току дана, и Гулас Гyоргy -  светског првака. са 
њим сам провео остатак лета, тако да је било лакше 
наћи стуб у “плавом”. у долет смо кренули са 130ог 
километра од циља. када сам стигао на аеродром у 
Бенали, ту су биле само две  једрилице од 120 колико 
је учествовало на првенству. и испоставило се да сам 
тај дан завршио као шести.

Генерално гледано, за мене једно одлично ис-
куство на сваком пољу. Било би много боље да смо 
имали лепше време и да смо могли да покажемо шта 
знамо, а не да гледамо како се сви шлепају једни уз 
друге „по суварку“. према мом мишљењу, овде је 
више победила игра живаца, ко је могао више да из-
држи гладијаторску битку у стубу на истој висини са 
свима осталима, него знање и вештина прелета.

у сваком случају сјајно искуство које ми је помог-
ло да се попнем и на светској ранг листи и да сад већ 
идем на остала велика такмичења са лакоћом и без 
брига.

припреме за светско првенство 
су почеле још у септембру 2016. го-
дине слањем контејнера на дуг пут 
до аустралије са 5 једрилица густо 
спакованих унутра. на моју срећу 
све припреме и организацију је од-
радио петер сабо иначе и власник 
контејнера и једне од спакованих 
једрилица. национални тим мађар-
ске  на челу са петером је на основу 
нашег великог пријатељства које је, сад могу рећи, 
већ деценијско, прихватило да ми помогне и додели 
једно место, како бих могао да пошаљем своју једри-
лицу јс1 на сп у аустралију.

пут је трајао неких 2.5 месеца, тако да су једри-
лице стигле у аустралију почетком децембра, да би 
затим провеле 3 недеље у карантину. ја сам проме-
нио компанију и као новајлија морао да  молим да ме 
пусте 20 дана, како бих успео да учествујем на сп. 
То се наравно, као и увек дешава тако да стигнем на 
првенство дан пре почетка првог такмичарског дана. 
летачке припреме нису постојале јер нисам имао 
слободних дана, тако да сам последњи лет пре сп на-
правио на лх купу 2016. године у мају месецу.

на моју велику срећу, за помоћника и капитена 
екипе имао сам Бранка стојковића, који је стигао пар 
дана пре мене и све успео да припреми. иначе, да 
њега није било и да се није толико жртвовао, ништа 
од овога не би било могуће.

одлазак у аустралију је био пропраћен усхићењем 
да ћу летети у месту које је познато као једно од 
најбољих места за једриличарство са најбољим вре-
менским условима. на нашу жалост то се није десило 
на овом првенству. од 11 такмичарских дана, 10 и по 
је било плаво, ведро небо, без и једног облака. мак-
симум пењања је био на неких 5500фт, а стандардан 
дан је излазио на 4500фт. ово се и у европи сматра 
слабим временом, а не у аустралији.

Главни изазов је био да се преживи летење у групи, 
кружење у стубовима, од 40 једрилица на висинској 
разлици  од 50м. на жалост, нису баш сви размиш-
љали о безбедности, па су била и два удеса, где су се 
судариле по две једрилице. срећом у оба случаја сви 
су преживели искакањем и активирањем падобрана.
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“леТ са орловима”  
и још по нешТо...

давне зиме 1984. године у кнез михаиловој ули-
ци у једном  од многих изложбених простора била је 
представљена колекција словеначких произвођача. 
наравно била је ту и фабрика елан са својим  врхун-
ским скијама које су тада биле на многим победнич-
ким постољима широм европе и света. међутим, оно 
што је привукло моју пажњу далеко више од скијања 
(које обожавам) био је један постер у излогу на коме 
је била прелепа једрилица дГ100 елан . једрилица 
је била у левом заокрету са добрим нагибом и но-
сом пропетим навише што је све указивало на добро 
пењање у јаком термичком стубу и са алпима у поза-
дини. детаљи једрилице и свега осталог на постеру 
су били изванредни тако да се и само лице пилота, са 
осмехом задовољног једриличара, могло разазнати.

Тада сам био млади шеснаестогодишњак који је 
претходног лета у Трстенику тек завршио почетнич-
ку једриличарску обуку у групи наставника ненада 
- неше исаковића и похађао сам средњу техничку 
школу „петар драпшин“. по завршетку шестог часа 
поподневне смене са групом другара би редовно 

одлазио да мало прошетамо „корзоом”, а те зиме, 
чини ми се чак и више него раније, јер сам управо 
био пронашао нову љубав у једном излогу кнез ми-
хаилове улице.

о овом постеру и једрилици сам наравно причао и 
мојима код куће и сви су они добро знали о мојој но-
вој страсти која се развијала муњевитом  брзином. наш 
дивни отац је имао дара да чини све око себе срећни-
ма, а највише нас њему најближе, па је једно вече уше-
тао својим великим „београдским кораком” у излож-
бени простор и уз помоћ свог неодољивог осмеха и 
срдачног шарма замолио словенце да постер сачувају 
за његовог сина заљубљеника у небеске висине.

Тај постер је дуги низ година стајао на зиду моје 
мале момачке собе, а ја бих проводио сате и сате 
седећи у фотељи наспрам постера и уз неку лагану 
музику омиљеног ми композитора, маштао како ћу и 
ја једнога дана летети једрилицу дГ 100.

сада ћемо мало премотати филм унапред (како 
се то у жаргону каже) и прескочити више од триде-
сет година, да би смо дошли до телефонског позива 
мог доброг друга и колеге једриличара Жељка лу-
товца из аустралије. Био је то март месец 2016. го-
дине и Жељко ми је тада саопштио да је пронашао 
једну изузетно лепу једрилицу на продају. Била је то 
дГ101Г елан једрилица (мало старија сестра једри-
лице са чувеног постера), која је произведена 1981. 
године у фабрици елан Бегуње на Горењскем и чији 
је први пробни лет направио наш колега Тоне Че-

један типичан дан у аустралији

пише: милан петковић - петко



31

Ваздухопловно једриличарство

рин. одмах сам га замолио да заједно са мостарцем 
миром милутиновићем оду и погледају једрилицу 
и уколико су њих двојица задовољни стањем једри-
лице, да направе понуду у моје име. Тако је и било и 
убрзо је једрилица прешла у власништво нас „ југо” 
једриличара, који заједно летимо у аустралији. када 
говоримо о овој једрилицу, увек говоримо о њој као 
нашој, јер без заједничког труда и залагања она ни-
када не би била купљена и не би могла летети.

уследили су многобројни сати рада на једрилици 
и приколици како би све било доведено у „тип топ” 
стање које оваква једрилица и заслужује. дарко Га-
гула, власник фирме делуxеГагула, је одмах понудио 
да направи нови ентеријер. на нама је било само 
да се определимо за материјал и комбинацију боја 
и фонт. после дужих консултација одлучили смо се 
за сиво црвену комбинацију и фонт слова из чувеног 
стрипа алан Форд. у једрилицу је стављен најновији 
оудие инструмент који нам је великодушно послао 
андреј колар (навитер), као и нано 3 логер поклон 
еразема полутника (LXNAV). још од раније смо има-
ли логер нано, поклон уроша крашовића (LXNAV), а 
Боштјан приставец је увек спреман да нам са својим 
огромним летачким и техничким искуством да пра-
ви савет. велико хвала другарима из словеније који 
нас увек великодушно и несебично помажу у нашим 
једриличарским подухватима.

полако смо почели да је и летимо и свако од нас је 
имао неки мањи или већи циљ у плану. миро је лети 
углавном из чистог уживања, Жељко је почео да ком-
плетира услове за своје сребрно ц, а мени је од самог 
почетка била жеља да направим неки дужи прелет за 
који сам веровао да смо и једрилица и ја спремни. 
Тако је и дошао дуго очекивани дан са добром метео 
прогнозом, 5. јануар 2018. једрилица је већ дуже вре-
мена била у одлично сређеном стању, а и ја сам био у 
доброј тренажи неопходној за дуги прелет.

претходно вече сам се одлучио за декларисани 
Фаи троугао од 750 километара. већ раније у на-
мибији сам исти прелет био остварио али са далеко 
бољом једрилицом и у јачим термичким условима на-
мибије, тако да ми је сада био прави изазов то понови-
ти са једрилицом клуб класе, са нашом „девојчицом”,  
како је ми од миља називамо. Господин мирослав - 
мика исаковић (наш нови председник једриличарске 
комисије) ми је поручио  да га назовем и да би хтео да 
поприча са мном због најаве могућег новог државног 
рекорда. када сам га назвао касно увече по аустра-
лијском времену, он је био на годишњици покојном 
Чеди јанићу (чувеном управнику нашег ваздухопло-
вног музеја на сурчину). Чика мика је у стилу искус-
ног ваздухопловца и спортисте био пун речи подрш-

ке и рекао ми да се добро припремим, лепо одморим 
и покушам да направим прелет. Ти његови савети и 
подршка су ми дали додатни подстрек јер сам осетио 
да му је јако стало до новог рекорда.

осетио сам велико ваздухопловно, спортско и 
животно искуство које је стајало иза тих његових 
речи савета и подршке. у току лета неколико пута су 
ми те његове речи подршке долазиле на памет.

једрилица је била спремна, резервоари су били 
пуни воде, а ја сам једва чекао на полетање па да са 
решавања техничких ствари на земљи кренем са ле-
тачким задатком. полетео сам око 11:30 и одмах по 
откачињању почео да пењем у термичком стубу. ди-
зања су била слаба и неорганизована и нисам могао 
постићи велику висину али сам знао да на дуги за-
датак треба кренути што пре. Тако је и било и ја сам 
полако и обазриво користећи скоро свако дизање и 
„балоне топлог ваздуха” кренуо низ ветар ка првој 
окретној тачки. код фарме оакландс сам пронашао 
први јак термички стуб и у њему имао велико задо-
вољство да пењем са два орла који су летели у блиској 
формацији. колеге ми казу да су то „wedge tail eagles” 
и да су обично у пару мужјак и женка или отац и син 
и да отац тренира сина како да лети и лови. кружио 
сам и раније са великим птицама и орловима, али ово 
је стварно било нешто изузетно. оно што ме је фас-
цинирало је то што смо јако дуго и јако близу кружи-
ли заједно. Били су изузетно велики и летели су јако 
близу један до другога, у блиској формацији “крило 
у крило”. Били су у самом центру стуба, а ја сам се 
трудио да са великим нагибом и што мањом брзином 
кружим око њих. позиционирали су се отприлике у 
мојих 4 до 5 сати и мало више од мене тако да сам 
једва могао да их видим и пратим. Главу сам морао да 
искривим скроз удесно и горе како би их видео и пра-
тио. инструменте скоро да уопште нисам ни гледао 
знајући да докле год ја кружим близу и око њих да сам 
у самом центру једног од најачих термичких стубова 
за тај дан. осећај је стварно био феноменалан.     пра-
во летење са орловима.

детаље лета можете видети на www.onlinecontest.org
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они би повремено мало променили позицију и 
изашли из мог видокруга, а онда би се вратили на ту 
исту позицију. мало сам размишљао да може уследи-
ти и њихов напад на једрилицу, јер је таквих случајева 
већ било у аустралији, али ипак није, а термички стуб 
је био исувише добар да би га ја напустио. кружили 
смо јако дуго заједно, до самог врха стуба, а онда су 
они знатно повећали своју брзину и у „пикирању” је-
дан за другим напустили стуб . и ја сам напустио стуб 
са великим осећајем задовољства да сам имао ту част 
да летим са њима, на тако малом растојању, да сам 
могао да препознам њихове кљунове , канџе и перје. 
каже наш тренер летења инго ренер (четвороструки 
светски првак): „ако у лету барем једном сретнеш и 
летиш са орлом онда је твој лет вредан и успешан”. 
ја сам имао ту срећу да са два орла једрим и било ми 
је жао да нисам био у двосед једрилици, како би овај 
доживљај могао да поделим са још неким.  

како је дан одмицао, тако се и време побољша-
вало и на северо-истоку су почели да се формирају 
први кумулуси које сам почео да користим. прву ок-
ретну тачку Бетхунгра  сам окренуо без већих про-
блема и са просечном брзином од око 100 км на час. 
на првом краку сам имао лагани леђни ветар што 
ми је и поред слабих првобитних дизања омогућило 
да остварим ову просечну брзину. циљ ми је био да 
одржим најмање ову просечну брзину како би завр-
шио дуги прелет пре краја термичког дана. други 
крак прелета до окретне тачке хилстон је обављен 
у најјачем делу термичког дана и на највишој висини 
и са сада већ лепо формираним кумулусима. про-
сечна брзина је била добра и прелетао сам преко 

потпуно непознатог терена - доста удаљеног од мог 
матичног аеродрома. 

другу окретну тачку хилстон сам окренуо у 
16:45 по локалном времену и прелет се одвијао 
мање више по плану. сада ми је преостало још пуних 
250 км и очекивао сам да ће термички дан трајати 
још отприлике 3 сата. нажалост већ око 17:30 часо-
ва сам приметио знатно смањење просечних дизања 
и кумулса више није било. сада сам добра дизања 
све теже проналазио и морао сам да смањим брзину 
прескакања како би повећао свој долет до следећег 
термичког стуба. као последица овога просечна бр-
зина је почела да опада. Термички дан је полако по-
чео да јењава и ја сам помислио како ће мој другар 
Жељко имати дугу вожњу ноћас док ме буде купио 
из неке њиве на коју ћу морати да слетим.

јужно од реке мурумбидге терен више није био 
обрађиван и није изгледао погодно за вантеренско 
слетање тако да ми је била неопходна већа висина него 
она на којој сам се тренутно налазио како би проду-
жио напред. осећај је био као да сам повукао „паркинг 
кочницу” док сам размишљао коју одлуку да донесем. 
Гледао сам на све стране за могуће решење. даље на 
истоку (лево од мене) су биле неке паљевине али би 
то  представљало велико скретање са линије курса и 
велики губитак времена које је сада било више него 
драгоцено. онда, десно од мене под скоро 90 степени 
и на отприлике удаљености од десетак километара сам 
угледао једну малу „крпицу” малог вечерњег кумулуса 
који је управо почео да се формира. иако је то била 
велика девијација са курса одлучио сам се на скретање 
јер је то био једини начин да останем у ваздуху. пола-

провера едс кисеоник опреме пред полетање на задатак троугао 750 км
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ко и са пуно стрпљења сам почео да центрирам овај 
„стубић”,  а у мислима ми се појавио покојни Чеда јанић, 
који нас је увек несебично помагао у оквиру музеја ваз-
духопловства када смо правили приколицу и радили 
ревизију нашег цируса 99  и ја сам у себи рекао: „ајде 
Чедо дај ми добар стуб”. Тај стуб ме је попео на висину 
од 2200 метара и омогућио да наставим прелет и пре-
летим тај неповољни терен.

онда ми је био потребан још један добар стуб 
да би стигао кући. опет сам имао среће и пронашао 
један стубић који је тек почињао да се развија и по-
лако га уцентрирао. опет сам неколико пута у себи 
рекао: „ајде  Чедо дај ми још један добар стуб...“,  по-
готово када би стуб почео мало да слаби или мења 
своју позицију и ја сам морао да правим јако фине и 
мале поправке како би га искористио до самог мак-
симума. док сам пењао веома полако и дуго, осетио 
сам велики умор и укоченост целог тела, а највише 
десног стопала. Било је већ 7:30 увече и у ваздуху 
сам био пуних 8 сати. Била је то игра стрпљења и из-
држљивости јер је сада требало попети не само на 
довољну висину за долет до Токумвал-а, него и више 
како би се линија циља прелетела на неопходној ви-
сини за признавање мог задатка у целости. овај стуб 
ме је попео на висину од 2900 метара и полако бр-
зином најбоље финесе сам кренуо у дуга чки долет 
од неких 80 километара. сунце је полако залазило 
далеко на хоризонту, а ја сам мислио како нам је 
Чеда јанић још једном помогао да остваримо наше 
дечачке снове. слава му и велико хвала.

Било је скоро осам сати увече када сам угледао 
Токумвал и осетио велико олакшање и задовољство  
знајући да стижем на циљ. у тим лепим тренутцима 
човеку много тога дође на памет а мени најчешће дру-
гари, колеге и пријатељи, без чије несебичне подршке 
и помоћи овакви резултати не би били могући па им 
се ја свима још једном најискреније за хваљујем.

слетео сам у 20:06 (после 8 сати и 33 минута 
лета) и одмах по отварању кабине дочекао ме је мој 
другар Жељко лутовац и упитао да ли сам обишао 
све окретне тачке. одговорио сам: „ да!” и обојица 

смо се срдачно насмејали. Тек сутрадан ми је при-
знао да је помислио да сам полудео када сам му ре-
као да идем на прелет од 750 километара са нашом 
малом једрилицом. 

касније по слетању сам поново назвао чика мику, 
било је то јутро по београдском времену. известио 
сам га о успешном лету, а он се искрено и од срца об-
радовао. рекао ми је: „ ја тебе и мог нешу много волим, 
ви сте моји синови, ви сте моја ваздухопловна деца и 
понос нашег аероклуба „Београд“. Честитам ти.”

драго ми је било да чујем те његове речи и осе-
тио сам се почаствованим да ме је сврстао међу 
своје синове и децу. Тада сам се сетио и наше старе 
једрилилчарке - благајнице нашег аероклуба Бео-
град, госпође милице јефтић, тетка цице. пре неко-
лико година сам је назвао телефоном јер сам чуо да 
баш није најбоље са здрављем. она је одговорила на 
позив са мало оштријим гласом : „ко је? ко је?”

“Тетка цицо, петко је,” одговарам ја. 
“ма који петко???” виче тетка цица.
“па онај петко што је правио приколицу за једри-

лицу у аероклубу.” 
“ахххххх тај петко! па шта ти сад опет треба 

дете?” 
“па ништа тетка цицо, само сам хтео да вас поз-

дравим, видим како сте и захвалим што сте све ове 
године чували наш аероклуб. “ 

“еххх дете моје, нисам ја аероклуб чувала, него 
сам га ја и сачувала (односи се на тешке деведесете 
године), а сада је на вама млађима да и ви то исто 
учините”.

још тада сам осетио тешки задатак и аманет што 
нам тетка цица преноси, па се надам да овај мој лет 
као члана аероклуба Београд, барем мало допри-
носи даљем раду и развоју нашег аероклуба чији 
смо многи чланови од најранијег детињства .

Тек сутрадан, још увек уморан од лета, сам схва-
тио колико је читав лет био напоран и захтеван и да 
сам читавих 8.5 сати лета као и неко време пре тога 
био у потпуном фокусу и високој концентрацији 
неопходној за извршење таквог задатка. сваки лет 
једрилицом ми је изузетно драг и драгоцен. што је 
лет дужи и бржи, задовољство као и лична сатисфак-
ција су још већи. оно што ми доноси посебну сатис-
факцију за овај лет (који се квалификује за три нова 
државна рекорда) је то што је све започето јако дав-
но у једном београдском излогу и са једним дечач-
ким сном, за чије остварење је требало скоро пуних 
35 година, испуњених са пуно рада и посвећености.

својим колегама једриличарима желим дуге 
и брзе летове и испуњење свих њихових летачких 
жеља и снова.

са Жељком лутовцем „менаџером” заједничке једрилице



34

Ваздухопловно једриличарство

оБновимо једрилиЧарсТво 
– срБији су поТреБни 
авијаТиЧари

ваздухопловно једриличарство у ваздухопловном 
свету, па и код нас је база будућих пилота и осталих 
ваздухопловних стручњака. младост воли ваздухо-
пловство и летење, што се заволи преко моделарства. 
једриличари уживају у прелетима и достигнутим 
висинама. као ваздухопловни ентузијазисти, већина 
даљим школовањем и усавршавањем постају авијати-
чари – пилоти или ваздухопловни стручњаци разних 
струка. Тако су се развијали и наши пилоти и остали 
стручњаци, који су носиоци ваздухопловне делат-
ности у свим секторима цивилног и војног ваздухо-
пловства и у светским авио - компанијама.

у ваздухопловном савезу србије, новоформи-
рана комисија за ваздухопловно једриличарство,  
извршила је анкету код свих аероклубова србије 
крајем прошле године и на основу добијених пода-
така, стање ваздухопловног једриличарства код нас 
захтева ширу активност свих ваздухопловних струк-
тура, како би наше ваздухопловство у будућности 
имало довољно ваздухопловних кадрова, не само 
пилота, већ и других ваздухопловних стручњака.  

крајем 2017. године утврђено је да у свим летач-
ким центрима аероклубова има укупно 54 једрилица, 
од тога само 18 једрилица имало је важеће уверење о 
пловидбености (6 двоседа и 12 једноседа); 16 Бланика 

л-13 приземљени су и немају важећу пловидбеност, 
јер је потребна прописана модификација у овлашће-
ној радионици по решењу дцв, на захтев произвођа-
ча. како је цена модификације око 10 хиљада евра, 
није извршена модификација наведених једрилица, 
јер аероклубови немају новца. овим је практично 
заустављена летачка делатност једриличара у већи-
ни аероклубова. укупан налет једрилица током 2017.
године је био 1320 часова, са око 2000 летова и то: 
суботица 70 ч, зрењанин 60ч, сремска митровица 
22ч (1000 летова), ак ваја 620ч, краљево 235ч, Тр-
стеник 100ч, смедеревска паланка 15ч. аероклубо-
ви који имају једрилице, а нису летели су: нови сад, 
ваљево, лесковац и крушевац. аероклубови који су 
задњих година угасили једриличарску делатност су: 
Београд, панчево, смедерево, вршац, параћин, ниш, 
крушевац, косовска митровица. Током 2017.године 
летело је укупно 95 једриличара, од тога са важећом 
дозволом 39. наставника аматера укупно има 27, од 
тога са важећом дозволом 13. просечна старост је 
око 50 година. авиона за шлеповање има 14, од тога 
су само три имали важеће уверење о пловидбености. 
ауто витла исправних има четири. 

последњих година наши најбољи пилоти једрили-
чари, који су имали могућности, летели су у једрили-
чарским центрима у америци, аустралији и афри-
ци и постигли успешне прелете и постизали висине, 
чиме су поставили неколико државних рекорда и 
освајали услове за стицање златних значака са дија-
мантима (саобраћајни пилоти/инструктори – зоран 
Френц, ненад исаковић, милан петковић, Бранко 
Благојевић и др александар диклић).

на основу приказаног стања, а у циљу обнове 
делатности, комисија за ваздухопловно једриличар-
ство всс у заједници са представницима аероклу-
бова, предложила је план делатности за 2018.годи-
ну и позива све ваздухопловне структуре,  да својом 
активношћу вратимо стари сјај и значај ваздухоплов-
ном једриличарству у србији.

председник комисије за ваз. једриличарство всс
мирослав исаковић

једрилице „орао“ и „кошава“

      једрилица „метеор“
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најБољи пилоТи у 2017. Години:
1. александар Годић, ак „наша крила“ параћин
2. Томислав шалетић, ак „наша крила“ параћин

опшТа авијација
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враТили се са свеТскоГ 
првенсТва пуни уТисака
Репрезентација Србије у моторном летењу која је после више од две деценије  
наступала по први пут на Светском првенству 2017. године, вратила се из Аустрије 
пуна утисака.

српски пилоти александар Годић и Томислав ша-
летић, у пратњи тим менаџера ратка јовановића ис-
кусили су како изгледа такмичење највишег ранга у 
изазовним временским приликама. јак ветар пратио 
је такмичење све време. Температуре од око 37 сте-
пени и летење у најтоплијем делу дана обележили су 
ово првенство.

„Такмичење се одвија по мало другачијем принци-
пу него код нас, али у складу са Фаи правилником, 
што је и био разлог да у одређеним навигацијским 
тестовима добијемо додатни број казнених поена. 
наши резултати су сваким даном бивали све бољи и 
бољи, како смо се упознавали са новим правилима”, 
сумира утиске по повратку са пута александар Годић.

наши пилоти летели су у конкуренцији са 63 пи-
лота из 15 земаља, махом европских, уз учешће и но-
вог зеланда и јужноафричке републике. Такмичење 

је по оцени наших репрезентативаца одлично орга-
низовано, а конкуренција је била изузетно јака.

„сви такмичари су били максимално припремље-
ни и професионални, тако да се права на грешку 
није имало. иза сваке репрезентације се налазио оз-
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биљан тим за подршку, који је ургентно реаговао на 
терену”, присећа се Годић.

наша екипа летела је на авиону домаће произ-
водње утва 75, а пре свега захваљујући спонзору - оси-
гурању GENERALI.  најбољи такмичари су ове године 
били из пољске - и то сва тројица првопласираних. 
(крзисзтоф скретовиц, јанус дароча и михал виецзо-
рек), а најбоље репрезентације овог такмичења су 
дошле из пољске, Чешке и Француске. наши пилоти 
заузели су 52. и 62. место у генералном пласману. на-
редно светско првенство одржаће се у шпанији.
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најБољи падоБранци у 2017. Години:
1. мирољуб јанићијевић, певс „небеске видре“
2. синиша мићић, певс „небеске видре“
3. слободан Терзић, пк „делта“ Београд

падоБрансТво
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репрезентације србије у падобранству учество-
вала је на 9. европском падобранском првенству у 
класичним падобранским дисциплинама које је одр-
жано у црној Гори на спортском аеродрому “шпиро 
мугоша” - ћемовско поље у подгорици, од 26. до 
31. августа.

репрезентација србије на овом такмичењу насту-
пала је у скоковима на циљ и била је у саставу: певс 
“небеске видре” - мирољуб јанићијевић,  уједно 
вођа пута, тим лидер репрезентације и такмичар 
синиша мићић, ак “наша крила“ параћин – такми-
чар никола цветковић и двојица такмичара из па-
добранског клуба “делта“ Београд - игор Жмирић и 
слободан Терзић.

учесници такмичења су поред наше екипе 
били још 15 националних екипа (словенија, русија, 
Чешка република, словачка, Белорусија, немачка, 
Француска, швајцарска, италија, велика Британија, 
литванија, хрватска, аустрија, шведска, пољска и 
домаћин црна Гора) из европе и шест интернацио-
налних екипа састављене од такмичара појединаца 
који нису имали комплетне националне селекције. 
укупно 21 екипа  са 102 такмичара мушке конку-
ренције и 10 екипа или 47 такмичарки у женској 
конкуренцији.

реализација тренажних  и такмичарских скоко-
ва обављана је из лаких транспортних авиона PC-6 
Pilatus, словеначког војног ваздухопловства. дана 
26. августа отпочео је први турнус такмичарских 
скокова, а истог дана је организован аеро митинг 
поводом отварања такмичења заједно са церемо-
нијом отварања. сутрадан, 27. августа па све до 31. 
августа настављено је са  такмичењем извођењем 
турнуса такмичарских фигуративних скокова који су 
били отежани због великих пожара који су захвати-
ли околна брда, тако да је дим узроковао смањену 
видљивост и онемогућио комплетирање пуног про-
грама фигуративних скокова. Током такмичења због 
јаког ветра било је повремених пауза и комбиновања 
дисциплина. домаћини такмичења нису скривали за-

довољство доласком такмичара из  србије, а однос 
гледалаца је био пријатељски уз стално навијање и 
бодрење  представника наше репрезентације.

учешће на такмичењу реализовано је у складу 
са планом интернациналних наступа такмичара са 
списка репрезентације србије у падобранству. Так-
мичење није завршено са пуним програмом  скоко-
ва, због неповољне метеоролошке ситуације.

Тим србије заузео је 12. место у скоковима на 
циљ, испред екипа литваније, хрватске, црне Горе 
и пет осталих мешовитих интернационалних екипа, 
након осам изведених скокова на циљ, са резултатом 
од 66 цм. То је резултатски гледано најбоље скакање 
репрезентације уназад 10 година, и нови национа-
лни рекорд у екипним скоковима на циљ наше ре-
презентације.

наши најбољи појединачни резултати су били 
15 цм из 8 такмичарских скокова, резултатима 
4,0,0,1,3,3,4,0 - мирољуб јанићијевић и игор Жми-
рић такође са 15 цм, резултатима 1,4,1,4,1,0,3,1, 
обојица са пласманима на 42. место од 102 такмича-
ра мушке конкуренције. 

искуства која су стечена приликом учешћа на 
овом такмичењу су значајна, јер је одржан контину-
итет такмичарских наступа наше репрезентације на 
највећим међународним такмичењима као и резу-
лтатски прикључак међу најбољим екипама европе. 

ако се узме у обзир колико се припремала наша 
репрезентација, остварили смо невероватан резу-
лтат, поправили државни рекорд, држали се дос-
тојанствено све време такмичења и били усмерени 
и концентрисани само на резултат. упркос компли-
кованом времену, пошло нам је за руком да оствари-
мо одличан резултат, а због нескакања фигуртивних 
скокова пропуштена је прилика да се пласирамо на 
5. место европског првенства у генералној конкурен-
цији. не треба жалити ни за чим, то је само још једно 
искуство које нам је показало да можемо бити добри.

мирољуб јанићијевић

насТуп 
падоБранске 
репрезенТације 
на европском 
првенсТву
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63. дрЖавно 
падоБранско 

првенсТво у 
скоковима на циљ 

“БеоГрад 2017”

У времену од 27. до 29. јула 2017.  
године, на спортском аеродрому 
Лисичји Јарак – Београд, одржано је 
63. државно падобранско првенство 
Србије у класичним падобранским 
дисциплинама - дисциплине појединачни 
и екипни скокови на циљ. 

организацију такмичења преузео је всс преко 
своје стручне комисије за падобранство. организацио-
ни одбор такмичења на челу са директором 63. дпп, 
слободаном марковићем, одрадио је одличан посао 
приликом припреме такмичења тако да се такмичење 
одвијало у фер и коректним спортским условима за 
све, о чему говори податак да никаквих приговора није 
било. Такмичење је отворио председник всс, господин 
лабуд Булатовић, пожелео добродошлицу екипама и 
повољно време за фер и спортску борбу.

први део сезоне међу падобранцима у србији 
протекао је без неких озбиљнијих припрема, пре све-
га због кишовитог времена током пролећних месеци, 
тако да је наступ на дпп за све екипе носио дозу не-
извесности у погледу резултата.

конкуренција на  дпп - 6 домаћих екипа из 5 клу-
бова (ак ”наша крила” параћин, ак ”иван сарић” 
суботица, пк ”архистратиг” Београд, пк ”делта” 
Београд и певс ”небеске видре”) и екипа “српска” 
из републике српске, која је такмичењу дала интерна-
ционални карактер. укупно 33 такмичара из 7 екипа 
у отвореној конкуренцији, односно 29 такмичара из 
6 екипа домаће конкуренције. екипе веома мотивиса-
не, тако да се у првих пар турнуса водила прилично 
неизвесна и уједначена борба. долазило је до чес-
тих промена пласмана на врху. после четврте серије 
скокова дошло је до промене тако да су се издвојиле 
три екипе које су до краја такмичења у међусобном 
спортском надметању одлучиле расплет такмичења 
после осмог турнуса такмичарских скокова.

екипни пласман у националној конкуренцији 63. дпп

1. певс ”небеске видре” 
2. ак ”наша крила” параћин
3. пк ”делТа” Београд

исти редослед у пласману био је и у отвореној 
конкуренцији, пошто је екипа “српска” из републике 
српске заузела четвро место. након осмог скоченог 
скока и паузе за обрачун резултата појединачне мушке 
конкуренције, прешло се на извођење полувиналних и 
финалних скокова појединачне конкуренције. по изу-

зетно термичном времену спортско умеће приказао је 
такмичар певс ”небеске видре”, синиша мићић који 
је након десетог скока тријумфовао на овом такми-
чењу у националној и отвореној конкуренцији.

појединаЧни пласман у националној конкуренцији 63. дпп

синиша мићић, певс ”небеске видре” 22 cm
мирољуб јанићијевић, певс ”небеске видре” 24 cm
терзић слободан, пк “делТа“ 32 cm

појединаЧни пласман у  оТвореној конкуренцији  63. дпп

синиша мићић, певс ”небеске видре” 22 cm
Бобан иветић, „српска“ 23 cm
мирољуб јанићијевић, певс ”небеске видре”  24 cm.

на крају треба поменути одличну организацију 
такмичења која свакако не би била тако успешна да 
није било несебичне помоћи пк”сребрни змај” Бео-
град и Skydiving Serbia из чијег авиона CESNA 206 су 
извођени такмичарски скокови и коришћен простор 
хангара за паковање падобрана и церемонију затва-
рања и проглашења победника такмичења.

Такмичење је затворено 29. јула 2017. године, це-
ремонијом проглашења победника, са жељом свих 
учесника такмичења да се и наредне године поно-
во виде на истом месту, пошто је очигледно да всс 
преко своје канцеларије у срадњи са стручном коми-
сијом за падобранство поседује спортски аеродром, 
као и организационе способности за организовање 
такмичења у спортском падобранству, по највишим 
стандардима у ваздухопловном спорту. 

  мирољуб јанићијевић
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Балкански скок пријаТељсТва 
Током пет дана, на спортском аеродрому „Лисичији Јарак“ у Београду окупило се 147 
падобранаца из 17 земаља. У пријатељској и спортској атмосфери направили су 523 
падобранска скока.

скоро 150 падобранаца из србије, словеније, 
хрватске, црне Горе, Босне и херцеговине, сје-
дињених америчких држава, македоније, Фран-
цуске, шпаније, немачке, русије, израела, Грчке, 
мађарске и Бугарске окупило се у Београду на Бал-
канском скоку пријатељства од 17. до 21. маја. они 
су у сјајној пријатељској и спортској атмосфери на-
правили чак 523 скока.  

догађај је свечано отворио 19. маја александар 
вулин, министар за рад, запошљавање и борачка и 
социјална питања у влади републике србије. Том 
приликом, на спортском аеродрому “лисичији ја-
рак” присустовали су и државни секретар у минис-
тарству за омладину и спорт, предраг перуничић, 
Његово преосвештенство, владика пакрачко-сла-
вонски, господин јован, председник ваздухопло-
вног савеза србије, лабуд Булатовић, председник 
врховног совјета савеза десантника русије, гене-
рал Бељајев, мајка херојски погинулог падобранца 
потпуковника Горана остојића, јованка остојић и 
свештеник миајло Бацковић испред удружења вете-
рана 63. падобранске бригаде црне Горе. 

Балкански скок пријатељства се одржава од 1993. 
године и настао је у сарадњи Грчке уније резервних 
падобранаца и  63. падобранске бригаде из србије, 
одликоване орденом народног хероја. ове године, 
догађај су организовали падобрански клуб ветера-
на 63. падобранске бригаде „архистратиг“ и вазду-

хопловни савез србије, уз подршку министарства 
омладине и спорта, мининстарства одбране, ми-
нистарства унутрашњих послова и министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
и падобранског клуба „Феникс“ и „сребрни змај“. 
манифестацију су такође подржали и установа ре-
публике српске у србији и компанија нис. 
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најБољи пилоТи параГлајдера у 2017. Години:
1. зоран петровић, пгк „Голија“ рашка
2. дејан валек, ак „кумулус“ нови сад
3. драгодин миловановић, спк „Беркут“ вршац

параГлајдинГ
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срБија вицешампион свеТа  
Са Светског првенства у прецизном слетању параглајдером, наши репрезентативци 
вратили су се прошле године са освојеним сребром, а за по једну позицију измакле су 
им медаље и у појединачној и женској конкуренцији. 

пилоти српске репрезентације у саставу слобо-
дан малетић, Горан Ђурковић, дејан валек, иван 
павлов, драган попов, Тамара костић, милица ма-
ринковић и тим лидер војислав ивановић, освојили 
су друго место на светском првенству у прецизном 
слетању параглајдером. они су се за вицешампио-
нску титулу изборили на најмасовнијем такмичењу у 
овој дисциплини икада одржаном, међу 28 земаља и 
147 такмичара. 

конкуренција је на такмичењу била изузетно јака 
- до те мере да су на крају такмичења (после девет 
летачких серија) Чешка и индонија имале исти број 
бодова, те су морале да лете додатне летове. једина 
репрезентација боља од србије била је кина, док се 
иза ње пласирала Чешка. репрзентација србије ак-
туелни је европски првак у прецизном слетању па-
рараглајдером.

“до последњег тренутка смо и ми имали шансу 
да будемо први, али конкуренција је била изузетно 
јака, нарочито кинеска репрезентација. Тим је од-
лично функционисао и важно је да смо сада осетили 
да постоји реална могућност да на следећем такми-
чењу освојимо и златну светску медаљу, што је још 
једини трофеј који нам недостаје у колекцији“, каже 
воји слав ивановић, вођа репрезентције. иначе, пре-
цизно слетање параглајдером, спорт у којем пилот 
има задатак да слети на циљ пречника свега два цен-
тиметра, увршен је међу азијске игре и препоставља 
се да ће ускоро постати и олимпијски спорт. 

у појединачном пласману, наши су такмичари та-
кође били изузетно добри, али су за само неколико 
центиметара остали без медаље. наш најбоље пласи-
ран такмичар је Горан Ђурковић (4. место), а за њим 
следе дејан валек (8), иван павлов (14), слободан 
малетић (15), драган попов (43). на такмичењу су 
учествовала и 32 женска пилота и наше даме су се пла-
сирале такође на завидне позиције. милица маринко-
вић завршила је такмичење на четвртом месту, а Тама-
ра костић на 12. месту.

“конкуренција је заиста била на светском нивоу а 
место на коме се одвијало је посебно и одликују га 
мирни услови за слетањe што и јесте била велика по-
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тешкоћа. сви резултати били су “ситни” (у овој дици-
плини победник има најмање бодова). Борба између 
тимова је трајала буквално од почетка до краја. мо-
рали смо бити концентрисани у сваком лету јер је 
сваки центиметар био од великог значаја”, каже Го-
ран Ђурковић.  

свечаном проглашењу најбољих на овом такми-
чењу у влори присуствовали су премијер албаније, 
еди рама и министри енергетике и културе, као и 
Фритц Бринг, председник светске ваздухопловне 
федерације (Фаи). Такмичењу су присуствовали 
и председник Бироа за параглајдинг и змајарство 
Фаи-а, као и три потпредседника светске организа-
ције, међу којима и генерални секретар ваздухопло-
вног савеза србије, Жељко овука. 



45

Параглајдинг

најБољи 
пилоТи 
параГлајдера 
у вршцу
111 пилота провело је викенд на 
Вршачкој кули и тако смо добили 
победнике такмичења за светски куп 
у прецизном слетању параглајдером. 
Српски пилоти су међу најбољима у све 
три категорије.

Такмичење за светски куп у прецизном слетању 
параглајдером које је организовао ваздухопловни 
савез србије, уз подршку министарства омладине и 
спорта, спортског савеза србије и општине вршац, 
довело је у вршац 111 најбољих пилота света у овој 
дисциплини.

јак ветар је искушавао стрпљење пилота који су 
у србију дошли са чак 20 дестинација из целог света. 
међутим, рано јутро донело је одличне услове за прву 
серију (сваки од пилота полеће по један пут и слеће на 
циљ пречника само 2 цм). на половини друге серије, 
јак ветар је обуставио полетања, те је резултат рачунат 
на основу првог лета. То је довело до ситуације да је 
чак шест пилота имало идеалан резултат од нула цм, 
односно да су делили прво место. након разигравања, 
прво место поделили су српски такмичари јован новак 
и иван павлов. на трећем месту у генералном пласма-
ну нашао се валери Тзветанов из Бугарске.

међу дамама, резултат је био одмах јасан: на пр-
вом месту је рика вијајанти из индонезије, док су 
друго место поделиле српска и индонежанска та-
кмичарка милица маринковић и ике ају вуландари.

највише постоље међу тимовима су такође делили 
српски („No name”) и индонежански тим (Гаруда при-
ма 2). нашу екипу чинили су све сами репрезентатив-
ци: иван павлов, Горан Ђурковић, драган попов и 
дејан валек. на трећем месту нашао се тим Чешке.

„захвалио бих свим пилотима који су дошли на ово 
такмичење, нарочито онима који су заиста дошли из 
далека да би летели код нас, попут индонезије, кана-
де, кореје... драго нам је што наша земља постаје пре-
познатљива дестинација за овај спорт у светским окви-
рима”, закључио је Жељко овука, директор такмичења.
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прецизашка лиГа срБије 
Након три кола Лиге Србије, најбољи у прецизном слетању параглајдером су: Горан 
Ђурковић (СПК „Беркут”), Слободан Малетић (КБС „Кошава”) и Валек Дејан (АК 
„Кумулус”). Екипни је победник лиге је СПК „Беркут”, другопласирани клуб је  КВС 
„Кошава“, а на трећем месту је АК „Кумулус”.

дрЖавно првенсТво и 1. коло лиГе срБије

најпрецизнијим резултатом, званично најбољи и најпрецизнији пилот параглајдера у 2017. години по-
стао је дејан валек из ак „кумулус“ из новог сада, док је „најпрецизнија“ екипа клуб ваздухопловних 
спортова „кошава“ из Београда.

одмах по завршетку импресивног наступа на међународној сцени, пилоти параглајдера у прецизном 
слетању опробали су се и на домаћем терену, у оквиру државног првенства и 1. кола лиге србије. обје-
дињена надметања у ова два ранга такмичења одржана су у оквиру „купа орлова“ у суботу 20. маја, на 
терену у аљудову у општини мало црниће. непосредни организатор параглајдинг клуб „Бели орлови“ из 
пожаревца уз подршку туристичке организације  општине мало црниће и ваздухопловног савеза срби-
је, угостио је 21 пилота који су се борили за највишу титулу на државном нивоу у овом спорту.

у појединачној конкуренцији, победничко постоље су заузели чланови параглајдинг репрезентације 
србије. иза првопласираног валека, сребрну медаљу је освојио слободан малетић из квс „кошава“ Бео-
град и бронзано одличје драган попов из спк „Беркут“ вршац. у екипном поретку исте екипе, с тим што 
се квс „кошава“ из Београда позиционирала на прво место, испред вршчана на другом и ак „кумулус“ на 
трећем месту. поред њих, на такмичењу су наступили и пилоти из рашке, пријепоља и пожаревца, док је 
једина која је бранила боје дама, милица маринковић из ак „аеро-еду“ из Београда.

„као што је и најављено, такмичење је одржано у плани-
раном термину, упркос неповољној временској прогнози. 
због таквих временских услова, који су наговештавали да ће 
се летети само првог такмичарског дана од планирана два, 
изостао је одређен број пилота из окружења. међутим, у 
једном такмичарском дану урађено је укупно пет летач-
ких серија, што значи да је изведено преко 100 полетања и 
слетања, без инцидената и у пријатној такмичарско-прија-
тељској атмосфери, каква је иначе карактеристична за нашу 
параглајдинг заједницу,“ каже члан организационог тима и 
такмичар мирослав марјановић из клуба домаћина.

вршац опен   2. коло најБољи у укупном 
пласману

1. јован новак - србија
2. иван павлов - србија 
3. валери Тцветанов – Бугарска 

најБољи 
Тимови

1. Гаргуда прима 2
2. но наме
3. Чешки тим

ГоЧ опен          3. коло најБољи у укупном 
пласману

1. слободан малетић
2. дејан валек
3. јован новак 

најБољи 
Тимови

1. кошава
2. кумулус
3. Беркут
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ТуТула 
најБољих 
параГлајдерисТа 
свеТа за 
Француску

пилоти параглајдера из 47 држава, показали су да 
се до победничког подијума не стиже тако лако. Томе 
претходи 13 летачких дана, 11 задатака, прелети од 
40 до преко 100 километара дневно, конкуренција 
од 150 првокласних такмичара који су стекли пропи-
сане услове да узму учешће и најбољи али и најтежи 
терени на обронцима италијанских алпа.

петнаесто по реду светско првенство у пара-
глајдингу у дисциплини прелет одржано је у првој 
половини јула месеца (1-15.јул) прошле године у 
италији (монте авена), у организацији светске ваз-
духопловне федерације и италијанског националног 
савеза. ова област доломита позната по природним 
лепотама и место које се налази на листи светске 
културне баштине унеска, стециште је скијаша, пла-
нинара, алпиниста, али и параглајдериста од про-
лећа па до јесени. у 15 дана светског првенства  - 2 
регистрациона дана и 13 летачких, у монте авени 
је наступила и репрезентација србије у саставу вла-
димир Бачанин из параглајдинг клуба „аир 037“ из 
крушевца, предраг дудић из параглајдинг клуба 
„Голија“ из рашке и Жељко овука из кслиБ „арес“ 
из Београда. Њих тројица су наступ у репрезента-
цији заслужили постигнутим резултатима на нацио-
налним такмичењима (државно првенство и лига 
србије), али и пласманима на светској ранг листи. 

Титулу светског првака је освојио пјер реми из 
Француске, испред другопласираног андерсона 
Гаја из велике Британије, са само 5 бодова разлике у 
коначном пласману. Треће место је припало двојици 
такмичара са истим бројем бодова – хонорину ха-
марду из Француске и јурију видићу из словеније. 
иначе, хонорин хамард је један од најбољих фран-
цуских пилота (тренутно 2.пласирани на све тској 
ранг листи, а јуриј видић је најбољи словеначки пи-
лот (тренутно 5.пласирани на светској ранг ли сти). 
наши такмичари су се у појединачном пласману 
нашли у другој половини пласираних такмичара, и 
поред сјајног летења и испуњених свих постављених 
задатака, али су „домаћи“ такмичари, који су на алп-

ским теренима летели од својих почетака, преузели 
примат. најбоља репрезентација света је постала 
Француска, која је уједно и најбоље рангирана др-
жава на светској ранг листи. друго место је освоји-
ла словенија, испред трећепласиране швајцарске. 
репрезентација србије је освојила 23. место и тиме 
се позиционирала на средину од укупно 47 држава. 

најбоље пилоте параглајдера ове године очекује 
европско првенство у португалу, а у 2019. години 
следи светско првенство у македонији (крушево), 
на терену који је и те како познат нашим парагла-
јдеристима. То ће представљати идеалну прилику 
да се наши репрезентативци у годинама које долазе 
покажу у најбољем светлу и покушају да досегну нај-
више светске позиције – и на индивидуалном и ре-
презентативном нивоу.
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25.000 км прелеТели  
изнад ниша

Наша земља је прошле године организовала Светски куп у прелету параглајдером 
који је успешно је завршен након пет летачких задатака, 800 сати проведених у 
ваздуху и 25.000 прелетених километара изнад Ниша и јужног дела Србије. 

након седам дана током којих су 122 пилота изве-
ла пет летачких задатака, светски куп у прелету па-
раглајдером који је бојио небо изнад ниша и јужног 
дела србије проглашен је веома успешним, уз при-
суство високих званица. 

победник у укупној конкуренцији је француски 
пилот стефан друан, а иза њега се позиционирао ја-
сен савов из Бугарске. на трећој позицији је Фран-
цуз арнауд Бауми. наш најбоље пласирани такмичар 
је владимир Бачанин на 28. позицији, иако је већи 
део такмичења био међу првих десет. 

победници такмичења
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најбоље две жене овог такмичења долазе из јапа-
на - атсуко јамашита и јуки сато коломе, а на трећој 
позицији је Францускиња мерил делфериере. 
најбољи тимови (састављени од пилота из различи-
тих држава) су озон, парапенте маг и крос кантри.

окупЉање елите

светски куп у прелету параглајдером званично је от-
ворио градоначелник ниша, дарко Булатовић, у свечаном 
амбијенту официрског дома у нишу. Oтварању је поред 
130 присуствовао и велики број званица из градске управе 
ниша, општине пантелеј, директората цивилног ваздухо-
пловства, контроле летења, војске србије, спортског саве-
за ниша и других институција које су подржале такмичење... 

ваздухопловни савез србије успео је да доведе ово 
престижно такмичење у србију и тако нашу земљу учини 
једном од пет дестинација на којој се у 2017. години орга-
низује светски куп, пoред Француске, швајцарске, Бразила 
и еквадора. организација оваквих догађаја се од стране 
светске федерације додељује само најискуснијим органи-
заторима, што је србија већ доказала кроз организацију 
предсветских купова, светског купа и европског првенства. 

 србију су на овом такмичењу представљали пилоти: 
владимир Бачанин, срђан ристановић, драган мартино-
вић, предраг дудић, срђан кесић и милан стевић. 
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осмех на мом лицу је не због тога што је такми-
чење завршено, већ због тога што је завршено успе-
но, без икаквих повреда и инцидената у лету. хвала 
пилотима из целог света што су нам поклонили по-
верење и дошли да лете на нашим теренима”, рекао 
је приликом затварања директор такмичења, Жељко 
овука. 

Такмичење у организацији ваздухопловног саве-
за србије обележиле су следеће бројке: на светском 
купу је летело укупно 122 пилота који су имали пет 
летачких задатака; њих 186 је завршило задатке у 
циљу; укупно су у ваздуху након старта провели 800 
сати и прелетели 25.000 км. сви ови подаци добије-
ни су захваљујући томе што су се сви пилоти уживо 
пратили из штаба такмичења у сваком тренутку трке 
помоћу уређаја који се називају трекери. 

„хвала вам што сте обојили небо изнад ниша и 
овог дела србије претходних недељу дана и што сте 
нам дозволили да вам покажемо наш препознатљив 
бренд, а то је српска гостопримљивост. надамо се 
да ћете нам доћи поново и да ће србија добити и 
организацију светског првенства у нишу ускоро”, 
рекао је дарко Булатовић, градоначелник ниша зва-
нично затварајући ово престижно такмичење. 
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вршац опен, прво коло домаће лиге и прво у ре-
гиону у 2017.  години у дисциплини прелет параглај-
дером окупило је 70 пилота. највећи број њих до-
шао је из србије, али је било и такмичара из русије, 
мађарске, румуније, хонг конга, јапана. 

Такмичење се одржава већ 11 година за редом и 
ове године су планирана четири дана, уместо доса-
дашњих три, што је привукло велики број изврсних 
пилота. међутим, лоши временски услови омогући-
ли су само један такмичарски дан. 

„То није сметало доброј мотивацији и пилотима 
решеним да у вршцу опробају и одмере снаге у ваз-
духу. задатак није био предугачак, али је јачи бочни 
ветар из правца истока на гребену на којем су биле 
окретне тачке успорио почетак трке. доста пилота са 
мање искуства и споријим крилима су слетели испред 
тог гребена”, сумира резултате такмичења победник 
владимир Бачанин. у ваздушној трци која је била дуга 
50,8 км и на којој су такмичари летели на 1200 мета-
ра надморске висине, свега шест пилота је успело да 
стигне до самог циља. иза Бачанина, у циљ су слетели 

и сергеј лазарев и александер Фридер из русије. 
у спорт класи најбољи су били Божидар мару-

нић и драгодин миловановић из србије, а бронзу 
је освојио такмичар из хонг конга, мингвеи куиан. 
најбоља женска такмичарка је каталин јухасз из 
мађарске, а за њом су се рангирале румунке анца 
Табара и дана келемен. најбољи тимови су били 
„руски тим”, „румунија 1” и „арес” (србија). 

друго коло лиге, „овчар опен” одржано је у 
орга низацији пк „парасекс” из Чачка. 

у два задатка најбољи је био дејан крајиновић, 
а пратили су га зоран петровић и предраг дудић. 
у спорт класи најбољи резултат је остварио драган 
крајиновић, док су се за њим рангирали дејан валек 
и Тијана кручичан. међу тимовима најбоље су се по-
казали пк „Голија“, ак „кумулус“ и клуб домаћина из 
Чачка. 

Треће коло лиге србије, „Тупижница опен“ у 
орга низацији параглајдинг клуба „Бабин зуб” из 
књажевца, окупило је поред домаћих пилота и госте 

занимљива   
прелеТаЧка сезона 
Сезона такмичења у прелету параглајдером отворена је у Вршцу и након четири 
кола Лиге Србије завршена обједињеним Државним првенством Србије и Пољске. 
Најбољи 2017. године су Небојша Новаковић ( јуниор), Владимир Бачанин (укупни 
пласман), Драгодин Миловановић (спорт класа) и КСЛБ „Арес“. 
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из Бих. Тако је пилот александар сандрач освојио 
прво место, док је најбољи домаћи такмичар био 
милош Гагић. иза њега пласирали су се драгодин 
миловановић и павле павловић. у спорт класи 
најбоље резултате остварили су миловановић, па-
вовић и небојша новаковић. 

Четврто коло лиге србије уједно је било и обје-
дињено државно првенство које су српски пилоти 
одржали са колегама из пољске на копаонику. ово 
такмичење окупило је на нашој најпознатијој пла-
нини 150 пилота током седам дана. како је конку-
ренција била отворена, било је летача и из кине, 
аустра лије и многих европских земаља.

максималан број дозвољених такмичара, одли-
чни временски услови и изузетно јаки летачки задаци 
обележили су ово првенство. копаоник је иначе јед-
на од најбољих терена за параглајдинг у овом делу 
европе, због велике висине, конфигурације терена, 
одличних стартова за полетање и сјајних термалних 
струјања. овог пута су пилоти успевали да лете на 
чак 3650 н надморске висине, што је много утицало 
и на побољшање квалитета такмичења.

најбољи српски пилот на овом такмичењу је вла-
димир Бачанин из параглајдинг клуба „аир 037“. он 
је овог пута успео да поврати титулу државног прва-
ка из 2014. године која му је прошле године искли-
знула из руку због одличног летења Жељка овуке 
из спортског клуба слободног летања и бициклизма 
„арес“, који је ове године трећепласирани на држав-
ном првенству. на другој позицији у држави је срђан 
ристановић из спортског клуба „даст девил“.

„дуго и са нестрпљењем сам чекао ово такми-
чење, јер је конкуренција од 150 такмичара била 
јака, борба за пласман загарантована и желео сам да 
вратим титулу државног првака. услови за летење 
су били одлични, као и организација такмичења. 
последњи дан је био можда најбољи дан за летење 
у историји српског параглајдинга, од када се орга-
низују такмичења у србији. Трка је била дугачака 95 

км, а ја сам успео да пређем гол линију други, што 
ме је довело до првог места на нашем државном пр-
венству и четвртог у генералном пласману“, сумира 
утиске Бачанин.

у спорт класи најбољи је био миљан петровић из 
параглајдинг клуба „Грунф“, а за њим су се пласира-
ли драгомир милићевић из спортског параглајдинг 
клуба „Беркут“ и небојша росић из скслБ „арес“.

најбоља екипа у држави у 2017. години је са-
стављена од пилота из скслБ „арес“, а за њима сле-
де аероклуб „кумулус“ и параглајдинг клуб „Голија“. 

у укупном пласману, најбољи резултат на овом 
такмичењу остварили су михал Гиерлах  (пољска), 
Богдан Биалка  (ирска)  и павел Фарон  (пољска). 
наши најбоље пласирани пилоти су Бачанин (4), рис-
тановић (10), овука (11).

Такмичење је обележила и одлична организација 
параглајдинг клуба „Голија“ из рашке, уз помоћ во-
лонтера из канцеларије за младе.

најБоЉи

најбољи пилоти у укупном пласману лиге 
србије су владимир Бачанин из „аир 037“, 
срђан кесић  из ак „кумулус“ и срђан риста-
новић из пк „даст девил“. победници спорт 
класе су: драгодин миловановић из спк „Бер-
кут“, небојша росић из кслБ „арес“ и миљан 
петровић из пк „Грунф“. 

најбољи јуниори у укупном пласману су: 
небојша новаковић из ак „парасекс“, павле 
павловић из пк „Голија“ и Ђорђе лазаревић из 
пк „еол“. Три најбоља клуба у србији су кслБ 
„арес“, пк „Голија“ и ак „кумулус“. 
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Ултра лако летење

најБољи улл пилоТи у 2017. Години:
1.срђан костић, ак „ћуприја“
2.милан марић, ак „смедерево“
3.владимир стојковић, ак „ћуприја“

улТралако леТеЊе
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Ултра лако летење

улТралаки прваци 
У конкуренцији 21 такмичара, Србија је добила нове државне прваке у ултралаком 
летењу: Срђана Костића (авион и жирокоптер) и Милана Марића (змај).

најбољи пилот на ултралаком авиону је срђан кос-
тић, док су се за њим пласирале његове клубске коле-
ге - владимир стојковић и мило Тодоровић. најбољи 
клубови у овој категорији су ак „ћуприја“, ак „винг“ и 
ак „утва“ панчево. 
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Ултра лако летење

срђан костић остварио је најбољи резултат и у 
категорији жирокоптера, а међу најбољима су поно-
во пилоти из ћуприје - Бошко Тодоровић и јелена 
зананнти. 

међу пилотима змаја, најбољи резултат остварио 
је милан марић из ак “смедерево”, док су за њим пи-
лоти из ћупријског клуба владимир стојковић и дра-
ган вукић. најбољи клубови у категорији змај су ак 
“смедерево”, ак “ћуприја” и ак “утва” панчево. 

државно првенство у прецизном слетању ултра-
лаких ваздухоплова одржано је на аеродрому 13. мај 
у земун пољу у организацији аероклуба „ћуприја“ и 
ваздухопловног савеза србије, а уз подршку мини-
старства омладине и спорта.
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Наши такмичари били су изузетно вредни ове године, о чему сведочи значајан број 
рекорда који су потврђени у ВСС-у. 

Рекорди у 2017. години

ваздухопловно моделарсТво
1. лазар лаћимић, ак „Београд“
ваздухопловно моделарство
категорија Ф1н – собни клизачи, за хале класе 2 
(до 15м висине)
резултат у једном лету: 44,8 секунди
време и место: 3. 12. 2017, зрењанин, такмичење 
зрењанин индор опен

падоБрансТво
такмичари репрезентације србије у падо-
бранству на 9. еп у класичним дисциплинама, 
црна гора, подгорица, аеродром ћемовско 
поље/Шпиро мугоша, 31. август 2017.
дисциплина: скокови на циљ – екипни скок на циљ
постигнут рекорд: 66цм из 8 екипних такмичар-
ских скокова
Чланови тима који су постигли рекорд:
1. слободан терзић, пк „делта“ Београд
2. игор Жмирић, пк „делта“ Београд
3. никола цветковић, ак „наша крила“ параћин
4. мирољуб јанићијевић, певс „небеске видре“
5. синиша мићић, певс „небеке видре“

ваздухопловно једрилиЧарсТво
1. Зоран френц, ак „ваја“ Београд
ваздухопловно једриличарство
врста рекорда: прелети са унапред задатим ок-
ретним тачкама
постигнут рекорд: дужина прелета од 747,4км
време и место: 17. јануар 2017, Бенала, аустра-
лија, 34. светско једриличарско првенство

параГлајдинГ
1. горан ђурковић, спк „Беркут“ вршац
параглајдинг, прецизно слетање
постигнут рекорд: резултат после 5 узастопних се-
рија 6цм
време и место: 5-14. мај 2017, сп у параглајдингу, 
влора-албанија
2. горан ђурковић, спк „Беркут“ вршац
параглајдинг, прецизно слетање
постигнут рекорд: резултат после 6 узастопних се-
рија 8цм
време и место: 5-14. мај 2017, сп у параглајдингу, 
влора-албанија
3. слободан малетић, квс „кошава“ Београд
параглајдинг, прецизно слетање
постигнут рекорд: резултат после 3 узастопне се-
рије 2цм
време и место: 5-14. мај 2017, сп у параглајдингу, 
влора-албанија
4. слободан малетић, квс „кошава“ Београд
параглајдинг, прецизно слетање
постигнут рекорд: резултат после 5 узастопних се-
рија 6цм
време и место: 5-14. мај 2017, сп у параглајдингу, 
влора-албанија
5. Жељко овука, кслиБ „арес“ Београд
параглајдинг, прелет
постигнут рекорд: Фаи троугао – 111,11км
време и место: 18. 7. 2017, вршац
6. Жељко овука, кслиБ „арес“ Београд
параглајдинг, прелет
постигнут рекорд: прелет по правцу са повратком 
назад – 80,98км
време и место: 18. 7. 2017, вршац
7. Жељко овука, кслиБ „арес“ Београд
параглајдинг, прелет
постигнут рекорд: брзина прелета по троуглу од 
100км – 24км/час
време и место: 18. 7. 2017, вршац
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всс на сасТанку  
реГионалноГ комиТеТа  
за ТраГаЊе и спасаваЊе

састанак је отворила директорка директора-
та цивилног ваздухопловства републике србије, 
мирјана Чизмаров.

„после две године напорног рада на успостављању 
регионалне сарадње у области трагања и спасавања 
директорат, Београд и србија су спремни и за корак 
даље. у сарадњи са еуроконТрол-ом организо-
ваћемо обуке у Београду за потребе свих земаља чла-
ница регионалног комитета“, најавила је директорка 
ваздухопловних власти републике србије, истичући 
и захвалност министарству грађевине, саобраћаја 
и инфраструктуре на подршци за реализацију овог 
пројекта.

на састанку је потписан меморандум о разуме-
вању између земаља чланица комитета за трагање 
и спасавање и еуроконТрол-а, чиме је створен 
основ за даљу подршку европске агенције за без-
бедност ваздушне пловидбе овој регионалној ини-
цијативи.

представник икао-а, Џорџ Фирикан,  такође је 
изнео пуну подршку комитету и похвале српском 
директорату за досадашњи рад и председавање у 
2017. години уз најаву могућности да се и икао ак-
тивније укључи у рад комитета.

директорка директората цивилног ваздухо-
пловства републике србије, мирјана Чизмаров, је на 
крају састанка симболично предала заставу комите-
та, зденку Блашку, државном секретару у министар-
ству транспорта и инфраструктуре републике сло-
вачке, која комитетом председава у 2018. години.

Ваздухопловни савез Србије био је 
део састанка регионалног Комитета за 
трагање и спасавање који је организовао 
Директорат цивилног ваздухопловства 
Републике Србије.

дцв, који је током претходне две године пред-
седавао овим комитетом, организовао је састанак 
у Београду 9. новембра 2017. године на којем је 
присуствовало 12 земаља. састанку, који је одржан 
у згради „смаТса“ на аеродрому „никола Тесла“, 
присуствовали су највиши представници ваздухо-
пловних власти из аустрије, Босне и херцеговине, 
црне Горе, мађарске, македоније, србије, сло-
вачке, словеније и хрватске. поред њих састанку је 
присуствовао и директор еуроконТрол-а, Франк 
Бренер, као и Џорџ Фирикан, заменик директора 
канцеларије икао за европу и северни атлантик.

„Желим да још једном упутим искрене честитке 
србији и српском директорату цивилног ваздухо-
пловства на организовању и вођењу комитета. има-
мо константан раст ваздушног саобраћаја у европи, 
безбедност је и даље на високом нивоу, али морамо 
увек бити спремни за ванредне ситуације. зато је ва-
жно организовати се и знати које су тачке контакта 
за који сегмент трагања и спaсавања у свим земља-
ма“, рекао је директор еуроконТрол-а, Френк 
Бренер.

Вести
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спремни за 
одБрану

обренвцу, на помоћи и спашавању угрожених од поп-
лава. након варедне ситуације,  тим је скупљао и делио 
хуманитарну помоћ у количини од 135 тона у угро-
женим деловима земље, као и у републици српској. у 
марту 2016. године а позив републичког кризног шта-
ба, тим је био ангажован у ванредној ситуацији поплава 
у републици србији, и то у лајковцу и Бору, са 24 чла-
на. на наведеном дежурству су били специјализованји 
чланови за спашаваље на води, доктори, рониоци, као 
и тим за Rope rescue (тим са ужадима). 

у току је формирање јединица српског спасилач-
ког тима по градовима србије.

до сада су формиране јединице у кучеву, пожа-
ревцу, лајковцу и новим Бановцима, а у току је фор-
мирање у ваљеву,краљеву, Трастенику, ужицу, великој 
плани  као и осталим градовима републике србије.

српски спасилачки тим тренутно броји око 200 
чланова (међу којима и пет доктора)  и оснива и даље 
своје регионалне јединице. у приправности је и на 
располагању сектору за ванредне ситуације, ми-
нистарству одбране  и републичком кризном штабу.

СРПСКИ СПАСИЛАЧКИ ТИМ

српски спасилачки тим је невладина организа-
ција основана са циљем да интервенише на терито-
рији србије, земљама у окружењу и Балкану у хитним 
случајевима и ванредним ситуацијама (земљотреси, 
поплаве, пожари, елементарне непогоде и сл.) када 
је нечији живот, имовина или животна средина у 
опасности. у суштини овај тим представља зачетак 
грађанског  самоорганизовања, у свету познатијег 
као цивилна заштита, у оквиру којег волонтери 
пружају логистичку подршку професионалним и 
владиним секторима за пожар, ванредне ситуације 
у случајевима природних катастрофа, поплава, еле-
ментарних непогода и суочавањем са последицама и 
разарањима која настају као последице.

Тим постоји од марта 2012. године, а од 2013. 
године имају потписан и протокол о сарадњи са 
националним тимом за ванредне ситуације  Грчке, 
као менторима, о заједничком наступању, едукацији 
и реаговању у ванредним ситуацијама. до данас су 
обезбеђивали Београдски карневал бродова, Бе-
оградску регату и још неке јавне манифестациеј и 
концерте, а учествовали су и на разним конферен-
цијама, обукама и показни вежбама.

српски спасилачки тим је у мају 2017. године 
примљен и у EVOLSAR, европску асоцијацију во-
лонтерских спасилачких цивилне заштите тимова, 
а тренутно је у процесу акредитације за систем 
INSARAG, систем реаговања у ванредним ситуација-
ма  уједињених нација.

у мају 2015. године, овај тим је ангажован од стра-
не штаба и сектора за ванредне ситуације у србији. 
прва акција је била  у Чачку, и након тога остале дане у 



59

Вести

новосТи из  
ваздухопловноГ савеза срБије

Поред такмичарских дешавања током 2017.године, у ВСС-у су спроведене и бројне 
друге годишње активности, од којих вам део издвајамо. Детаљни прегледи дешавања 
у ВСС и информисање чланства и шире ваздухопловне заједнице, могу се пратити 
путем званичних гласила ВСС  - сајт www.vss.rs и интернет група.

 всс је проглашен најбољим гранским спортским 
савезом и од стране спортског савеза србије на-
грађен највећим друштвено спортским признањем 
у области спорта – мајском наградом.

 у априлу месецу прошле године одржана је из-
борна скупштина всс, на којој је изабран нови уп-
равни и надзорни одбор всс, а лабуд Булатовић 
реизабран за председника всс. Булатовићу је ово 
трећи председнички мандат, додељен од стране 
33 клуба члана всс и у наредне четири године ће 
заједно са осталим управљачким телима всс радити 
на развоју спортског ваздухопловства у србији. 

 као и претходних година, у 2017. су одржани семи-
нари о безбедности у ваздухопловству, организовани 
од стране директората цивилног ваздухопловства рс 
на аеродромима у Трстенику и ечкој. циљеви ових се-
минара су да се ваздухопловна заједница информише 
о актуелној регулативи, да се освеже знања, размене 
мишљења и искуства, и поставе сва питања од значаја.

 всс је као један од националних гранских спорт-
ских савеза учествовао на сајму спорта, који су ор-
ганизовали спортски савез србије и министарство 
омладине и спорта рс, крајем новембра месеца. на 
сајму су великом броју посетилаца представљени 
сви ваздухопловни спортови, а сви заинтересовани 
су имали прилике да пробају симулацију летења на 
једрилици, а неки и да од наших најбољих спортис-
та чују детаљне презентације спортова и да остваре 
контакт за учлањење, обуке, тандем летове и слично. 

 на државном првенству у падобранству, одржа-
ном у јулу месецу, антидопинг агенција рс извршила 
је две допинг контроле спортиста падобранаца. у 
складу са законом о спречавању допинга у спорту, 
ово је редовна годишња активност, којој подлежу 
сви савези и учесници у систему спорта рс.

 поред новоизабраних на изборној скупштини, у 
новембру месецу су од стране уо всс  изабрани 
чланови ваздухопловно спортских и техничких ко-
мисија всс, као и координатори за одређене спор-
тове. сви изабрани су одмах одговорно приступили 
својим обавезама и предложили низ мера на уна-
пређењу спортова који су у њиховој надлежности.

 комисија за аеромоделарсТво  
Божо Грубић, председник.
 поТкомисија за ракеТно моделарсТво  
михаило петровић, председник; миодраг Чипчић, 
члан и весна катанић, члан.
 поТкомисија за ваздухопловно 
моделарсТво  
мића Тица, председник, стеван јановић, члан и 
лазо Ђеоргиевски, члан.
 комисија за једрилиЧарсТво   
мирослав исаковић, председник, милорад 
ивановић, члан и миле мицковић, члан.
 комисија за параГлајдинГ  
предраг дудић, председник, срђан кесић, члан и 
драгомир милићевић, члан.
 комисија за падоБрансТво   
мирољуб јанићијевић, председник, љубиша 
наумовић, члан и игор Жмирић, члан.
 координаТор за улл  Горан стојковић
 координаТор за опшТу авијацију  
Томислав шалетић
 координаТор за БалонарсТво  
срђан срдић
 опшТа спорТска комисија всс   
мирослав марјановић, председник, војислав 
ивановић, члан и светлана Брадић, члан.
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 у оквиру законодавне регулативе, 2017. година је 
протекла у наставку усклађивања са законом о спор-
ту рс из 2016. године и новоусвојеним правилници-
ма мос-а, те су усвојене измене и допуне општег 
спортског правилника всс, правилник о такмичар-
ским дозволама, правилник о раду всТ комисија, 
правилник о дозволи за сезону, стратегија развоја 
ваздухопловног спорта, Такмичарски правилник за 
параглајдинг и Такмичарски правилник за ваздухо-
пловно моделарство. 

 на основу резултата спортиста у 2017. години, а 
у складу са правилником о националној категориза-
цији врхунских спортиста, спортски савез србије је 
категорисао следећих 14 спортиста всс: 

 заслуЖни ранГ  
светозар Гостојић  
Горан Ђурковић 
драган попов 
Бојан Гостојић  
дејан валек 
миодраг Чипчић  
иван павлов

 меЂународни ранГ  
михаило петровић 
кристина Чипчић  
петар лончар.

 национални ранГ  
слободан малетић 
радоје Благојевић 
владимир Бачанин  
Жива ковачки

 Такође, према резултатима из 2017. године, а у 
складу са правилником о стипендирању, од наведе-
них категорисаних спортиста, за стипендисте мос-а 
је одређено осам следећих спортиста:

 заслуЖни ранГ  
Горан Ђурковић 
драган попов 
Бојан Гостојић 
дејан валек  
миодраг Чипчић 
иван павлов 

 меЂународни ранГ  
михаило петровић 
кристина Чипчић

проФесор др 
александар 
веГ

у прошлој години всс је задесио огроман губи-
так једног од најбољих. професор др александар 
вег (1959-2017) напустио је породицу, пријатеље и 
ваздухопловство, 24. јуна приликом удеса једрилице 
недалеко од спортског аеродрома велики радинци 
код сремске митровице. александар вег је био ре-
довни професор машинског факултета у Београду, 
катедре за теорију механизама и машина, а у всс је 
био активан као члан управног одбора всс, пред-
седник комисије за ваздухопловно једриличарство, 
инструктор једриличарства и пилот једрилице. 

Човек великог искуства, знања и ентузијазма, по-
кретао је све око себе и осмехом и животном енер-
гијом и немогуће чинио реалним. последњих година 
своје каријере летео је на спортском аеродрому у 
сремској митровици, где је бринуо о клубу и поку-
шавао да заинтересује младе за једрење небом. и 
успевало му је, јер поред позитивности, био је један 
од ретких који је умео да пренесе знање. свој живот 
је на крају дао ономе за шта је, између осталог, жи-
вео – једрилици и летењу.  

сви његови сарадници из ваздухопловног саве-
за србије, памтиће га кроз сав будући рад у вазду-
хопловном једриличарству, кроз његов допринос 
овом спорту и истицати његову посвећеност и све-
срдну подршку за развој ваздухопловства. 

„човек од природе нијо добио крила, али јес-
те жељу за летењем, јер док из ваздуха посматра 
земљу, осећа се слободно и доминантно, баш по-
пут птице.“, сећамо се речи александра вега

Вести In memoriam
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параГлајдинГ - прелеТ

РБ назив и каТеГорија ТакмиЧеЊа
месТо 

одрЖаваЊа
Главни Термин

резервни 
Термин

непосредни орГанизаТор

1 вршац опен
лиГа срБије, 1. 

коло
Фаи 2 вршац 28.април – 2.мај кслиБ „арес“ БеоГрад

2 нови пазар опен ревијално нови пазар 12-13.мај 30.јун-1.јул пГк „ јасТреБ“ нови пазар

3 ТупиЖница опен
лиГа срБије, 2. 

коло
кЊаЖевац 25-27.мај 1-3.јун пГк „БаБин зуБ“ кЊаЖевац

4 дп срБије, словеније 
и Бих

дп и лиГа срБије, 
3.коло

Фаи 2 ниш 10-16.јун
всс, пГк „ГрунФ“ и кслиБ 

„арес“

5 европско првенсТво еп Фаи 1 порТуГал 14-28.јул Фаи, нак порТуГал

6 рашка опен
лиГа срБије, 

4.коло
Фаи 2 копаоник 11-16.авГусТ пГк „Голија“ рашка

параГлајдинГ - прецизно слеТаЊе параГлајдером

РБ назив и каТеГорија ТакмиЧеЊа
месТо 

одрЖаваЊа
Главни Термин

резервни 
Термин

непосредни орГанизаТор

1
дп срБије и европски 

куп
дп и лиГа срБије, 

1. коло
Фаи 2 нови сад 13-15.април 20-22.април квс „кошава“ БеоГрад

2
предсвеТско 

првенсТво и дп 
румуније

лиГа срБије, 2. 
коло

Фаи 2 вршац 18.-20.мај всс и спк „БеркуТ“ вршац

3 злаТиБор ацц куп
лиГа срБије, 3. 

коло
Фаи 2 злаТиБор 25-26.авГусТ 1-2.сепТемБар пГк „цирус“ злаТиБор

4 ГоЧ опен
лиГа срБије, 4. 

коло
Фаи 2 врЊаЧка БаЊа 8-9.сепТемБар 13-14.окТоБар ск „верТиГо“ врЊаЧка БаЊа

5 европско првенсТво еп Фаи 1 словенија 16-21.сепТемБар Фаи, нак словенија

6 прокупље опен ревијално Фаи 2 прокупље 29-30.сепТемБар 6-7.окТоБар уес „Топлица“ прокупље

аеромоделарсТво - ваздухопловно моделарсТво

рБ назив и каТеГорија ТакмиЧеЊа месТо одрЖаваЊа
Главни 
Термин

резервни Термин
непосредни 
орГанизаТор

1 9. коплас про куп 
лиГа срБије 
F1N, 1. коло

F1N, F1N-150 нова пазова
24-25. 

ФеБруар
31. марТ-1. април ак „нова пазова“

2
4. оТворено БаЧка 
индор куп и опв

лиГа срБије 
F1N, 2. коло

F1N, F1N-150 сомБор 4. марТ 11. марТ ак „сомБор“

3 дрЖавно првенсТво дп F1N нова пазова 24-25. марТ 31. марТ-1. април ак „нова пазова“

4
зреЊанин индор 

опен 2018
лиГа срБије 
F1N, 3.коло

F1N, F1N-150 зреЊанин 11. марТ 11. новемБар ак „зреЊанин“

5 пан куп 2018
лиГа срБије 

F1A,B,C,H, 
1.коло

F1A, F1B, F1C, 
F1H

зреЊанин 15. април 20. мај ак „зреЊанин“

6 дрЖавно првенсТво дп F1E крЧедин 13. мај 20. мај ак „сомБор“

7 22. БаЧка куп и опв
лиГа срБије 
F1A, B, C, H, 

2.коло

F1A, F1B, F1C, 
F1H, F1Q

ранЧево 2. јун 9. јун ак „сомБор“

8 дрЖавно првенсТво дп 
F1A, F1B, F1C, 

F1H
ранЧево 3. јун 10. јун ак „сомБор“

9
51. свеТски куп 
„ЂорЂе ЖиГић“

свеТски куп, 
Фаи 2

F1A, F1B, F1C арадац 17. јун 24. јун ак „ФраЊо клуз“ земун

10
35. свеТски куп 

„срем куп“
свеТски куп, 

Фаи 2
F1A, F1B, F1C, 

F1H, F1Q
арадац 16. јун 23. јун ак „нова пазова“

11 европско првенсТво еп, Фаи 1 F1A, F1B, F1C маЂарска 23-30. јул Фаи, нак маЂарска

12
јуниорско свеТско 

првенсТво
сп, Фаи 1 F1A, F1B, F1P БуГарска 6-11. авГусТ Фаи, нак БуГарска

13 винГ куп

лиГа 
срБијеF1A, B, 

C, H
3. коло

F1A, F1B, F1C, 
F1H

арадац 23. авГусТ 28. окТоБар ак „винГ“ БеоГрад

14 дрЖавно првенсТво дп RC панЧево 2. сепТемБар 9. сепТемБар ак „уТва“ панЧево

15
6. меморијал иван 

шекуларац 

лиГа срБије 
F1A, B, C, H, 4. 

коло

F1A, F1B, F1C, 
F1H, F1Q

ТрсТеник 6. окТоБар 13. окТоБар ак „ТрсТеник“

16
суБоТица индор 

2018
лиГа срБије 
F1N, 4. коло

F1N, F1N-150 суБоТица 18.новемБар 25.новемБар вмк „суБоТица“
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аеромоделарсТво – ракеТно моделарсТво

РБ назив и каТеГорија ТакмиЧеЊа месТо одрЖаваЊа Главни Термин резервни Термин непосредни орГанизаТор

1 1.коло лиГе лиГа срБије војка 14. април 21. април ак „нова пазова“

2 2.коло лиГе лиГа срБије с.миТровица 2. јун 9. јун ак „сремска миТровица“

3
свеТско првенсТво сп, Фаи 1 пољска

25. авГусТ – 2. 
сепТемБар

Фаи, нак пољска

4 дрЖавно првенсТво дп војка
22. и 23. 

сепТемБар
29. и 30. сепТемБар ак „нова пазова“

5 3.коло лиГе лиГа срБије Б. карловац 6. окТоБар 13. окТоБар ак „савски првенац“ БеоГрад

6 4.коло лиГе лиГа срБије војка 27. окТоБар 3. новемБар ак „нова пазова“

падоБрансТво

рБ назив и каТеГорија ТакмиЧеЊа
месТо 

одрЖаваЊа
Главни Термин

резервни 
Термин

непосредни орГанизаТор

1 Балкански падоБрански куп ревијално л.јарак, БеоГрад 11-14.мај 18-21. мај пк „архисТраТиГ“ БеоГрад

2 падоБрански мајски куп ревијално параћин 27-28.мај 2-3. јун ак „наша крила“ параћин

3
падоБрански куп „пеТ 

звијезда“
ревијално, 

меЂународно
БаЊа лука 2-3.јун ак „БаЊа лука“

4 падоБрански куп суБоТице ревијално суБоТица 14-16.јун 28-30. јун ак „иван сарић“ суБоТица

5
куп приједора „пеТровдански 

куп“
ревијално, 

меЂународно
приједор 7-8.јул ак „приједор“

6
64. дрЖавно падоБранско 

првенсТво у класиЧним 
дисциплинама

дп л.јарак, БеоГрад 27-29.јул 3-5. авГусТ комисија за падоБрансТво 

7
свеТско првенсТво у 

класиЧним дисциплинама 
сп, Фаи 1 БуГарска 24-31.авГусТ Фаи, нак БуГарска

8
падоБрански куп параћин 

2018
ревијално параћин 29-30.сепТемБар 6-7. окТоБар ак „наша крила“ параћин

9 делТа куп ревијално л.јарак, БеоГрад 20-21.окТоБар 27-28. окТоБар пк „делТа“ БеоГрад

ваздухопловно једрилиЧарсТво

рБ назив и каТеГорија ТакмиЧеЊа
месТо 

одрЖаваЊа
Главни Термин

резервни 
Термин

непосредни орГанизаТор

1
63. дрЖавно првенсТво 

у ваздухопловном 
једрилиЧарсТву

дп Ченеј, нови сад 7-17. јул ак „нови сад“

2
35.Фаи свеТско првенсТво – 
15м, сТандард и клуБ класа

сп пољска 8-21. јул Фаи

3
35. Фаи свеТско првенсТво – 
оТворена, 18 м и 20 м класа

сп Чешка 28. јул – 11. авГусТ Фаи

улТралако леТеЊе

рБ назив и каТеГорија ТакмиЧеЊа
месТо 

одрЖаваЊа
Главни Термин

резервни 
Термин

непосредни орГанизаТор

1
дрЖавно првенсТво за улл 

у прецизном слеТаЊу и 
навиГацији

дп ћуприја 25-26.авГусТ 1-2.сепТемБар ак „ћуприја“

опшТа авијација

рБ назив и каТеГорија ТакмиЧеЊа
месТо 

одрЖаваЊа
Главни Термин

резервни 
Термин

непосредни орГанизаТор

1
дрЖавно првенсТво у 

прецизном и рели леТеЊу
дп параћин 20-23. сепТемБар

27-30.
сепТемБар

ак „наша крила“ параћин

2
свеТско првенсТво у рели 

леТеЊу
сп, Фаи 1   словаЧка 5-11. авГусТ Фаи, нак словаЧка

БалонарсТво

рБ назив и каТеГорија ТакмиЧеЊа
месТо 

одрЖаваЊа
Главни Термин

резервни 
Термин

непосредни орГанизаТор

1 куп срБије у БалонарсТву ревијално крушевац 28.јун – 1.јул Бк „дамБос“ БеоГрад

2
дрЖавно првенсТво у 

БалонарсТву
дп   сенТа 6-9. сепТемБар Бк „дамБос“ БеоГрад

Спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2018. годину
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1. Aеро клуБ „ада“ - ада 
заступник: стојан мрђанов 
ул. змај јовина бб, 24430 ада 
Тел: 063/70-58-877 (стојан мрђанов) 
емаил: ljubicadimitrov@gmail.com

2. аеро клуБ „Живица митровић“ -  
Бела црква
заступник: златко Жак 
ул. 1. октобра 28, п.фах 52, 26340 Бела црква
Тел: 063/8265-223 (златко Жак)
емаил: akzivicamitrovic@gmail.com 

3. аеро клуБ „аеро еду“ – Београд
заступници: милица маринковић и  
дане орловић 
светозара марковића 50, 11000 Београд 
Тел: 063/204-270 (милица маринковић) 

емаил: milicam.aero@gmail.com 

4. аеро клуБ „Београд“ – Београд
заступници: милош павловић и лазар лаћимић 
краља петра 36, 11000 Београд 
Тел: 064/237-27-27 (милош павловић) 
емаил: aerobeograd@yahoo.com 

5. аеро клуБ „ јат“ - Београд 
заступници: слободан пејић и олгица лазић 
ул. Бранкова 18, 11000 Београд 
Тел: 011/262-8829, 063/353-177 (воја ивановић) 
емаил: glajder@yahoo.com 

6. аеро клуБ „савски првенац“ – Београд
заступници: огњен Булатовић и  
владимир Булатовић 
војводе миленка 35/1, 11000 Београд 
Тел: 063/220-621 (лабуд Булатовић) 
емаил: labud@vss.rs 

7. Балонарски клуБ „дамБос“ - 
Београд 
заступник: снежана срдић 
антифашистичке борбе 67, 11000 Београд 
Тел: 064/895-81-49 (срђан срдић) 
емаил: bkdambos@gmail.com

8. спортски клуБ слоБодног летења и 
БициклиЗма „арес“ - Београд 
заступник: милена павловић 
узун миркова 4/1, 11000 Београд 
Тел: 063/270-901 (милена павловић) 
емаил: m.pavlovic@vss.rs 

9. аеро клуБ „ваја“ – Београд
заступници: зоран Френц и Жива Френц 
Гандијева 202/21, 11070 нови Београд 
Тел: 011/2153-752, 063/316-896 (Жива Френц) 
емаил: zivafrenc@yahoo.com,  
miroslavkonta@gmail.com  

10. аеро клуБ „фрањо клуЗ“ - Земун 
заступници: никола Боровац и никола 
цвјетићанин 
цара душана 57, 11080 земун 
Тел: 063/270-639 (никола Боровац) 
емаил: nborovac@eunet.rs 

11. клуБ ваЗдухопловних спортова 
„коШава“ - Београд 
заступници: зоран вукасовић и Богдан Бундало 
војвођанска 407ж, 11271 сурчин 
Тел: 064/88-324-66 (слободан малетић) 
емаил: slobodan.maletic@paraglajding.org 

12. наЗив клуБа аеро клуБ „делта“ – 
кањиЖа
заступник: миклош оноди 
николе Тесле 4, 24420 кањижа 
Тел: 024/874-665, 063/590-823 (миклош оноди) 
емаил: onodimiklos@gmail.com 

13.  аеро клуБ „кикинда“ - кикинда 
заступник: ника адамов 
Башаидски друм бб, 23300 кикинда 
Тел: 061/146-16-66 (ника адамов),  
063/8735-143 (марко прочикевић) 
емаил: nikaadamov@yahoo.com, promarco@mts.rs  

14. параглајдинг клуБ „соколица“ - 
косовска митровица 
заступник: драган мартиновић 
краља петра 1 52, 38220 косовска митровица 
Тел: 065/441-41-41 (драган мартиновић) 
емаил:martintattookm@yahoo.com 

15. параглајдинг клуБ „БаБин ЗуБ“ – 
књаЖевац
заступник: саша станковић 
књаза милоша 41, 19350 књажевац 
Тел: 064/353-86-12 (саша станковић) 
емаил: marrkkoprvulovic@gmail.com

16. аеро клуБ „нова паЗова“ - нова 
паЗова
заступник: никола Бунчић 
краља петра 1 карађорђевића 27, 22330 нова 
пазова 
Тел: 063/732-50-35 (никола Бунчић),  
063/865-81-82 (мартин Грубић) 
емаил: martin.grubic@yahoo.com 

17. аеро клуБ „наШа крила“ – параћин
заступници: светлана симић и дејан Благојевић 
Бранка крсмановића 55, п.фах 46, 35250 
параћин 
Тел: 063/825-35-90 (светлана симић),  
063/75-75-250 (љ.наумовић) 
емаил: office@aeroklubpn.org.rs,  
sky-naum@eunet.rs 

18. параглајдинг клуБ „Бели орлови“ - 
поЖаревац 
заступници: иван николић и милош купрешак 
партизанска 1, 12000 пожаревац 
Тел: 063/335-455 (мирослав марјановић)
емаил: pk.beliorlovi@gmail.com 

19. параглајдинг клуБ „голија“ – раШка
заступник: предраг дудић 
ибарска бб, 36350 рашка 
Тел: 064/111-77-24 (предраг дудић) 
емаил: pedja_para@yahoo.com 

20. аеро клуБ „сомБор“ – сомБор
заступници: андрија шил и Габор Бочковић 
венац Живојина мишића 14, 25000 сомбор 
Тел: 063/170-52-31 (андрија шил) 
емаил: andrijasil@yahoo.com 

21. ваЗдухопловно моделарски клуБ 
„суБотица“ – суБотица
заступник: дарко сарић лукендић 
матије Гупца 7, 24000 суботица 
Тел: 063/852-28-28 (емил ханак) 
емаил: vmksubotica@gmail.com 

22. аеро клуБ „тител“ - тител 
заступник: стеван лочки 
Главна 1, 21240 Тител 
Тел: 062/531-612 (ладислав Фиршт),  
063/113-77-69 (стеван лочки) 
емаил: lfirst@open.telekom.rs 

23. спортско авантуристички клуБ 
„фанатик“ - ваЉево 
заступник: зоран мишковић 
попарски пут 35/2, 14000 ваљево 
Тел: 064/128-65-57 (зоран мишковић) 
емаил: fanaticva@ptt.rs 

24. аеро клуБ „војка“ - војка 
заступник: Бранислав Чобановић 
светог саве 2, 22313 војка 
Тел: 063/111-15-16 (Бранислав Чобановић) 
емаил: bane1970@ptt.rs 

25. спортски параглајдинг клуБ 
„Беркут“ - врШац 
заступници: нинко кљуковница и драган попов 
стеријино сокаче бб, 26300 вршац 
Тел: 063/386-183 (нинко кљуковница),  
063/71-20-765 (Г.Ђурковић) 
емаил: paragliding.vrsac@gmail.com 

26. аеро клуБ „ћуприја“ – ћуприја
заступник: Горан стојковић 
змај јове јовановића 2, 35230 ћуприја 
Тел: 035/84-77-077, 063/600-324 (Горан 
стојковић) 
емаил: goran@aircuprija.rs 

27. аеро клуБ „трстеник“ - трстеник 
заступник: Горан Бошковић 
Живадина апостоловића 7, п.фах 17, 37240 
Трстеник 
Тел: 069/607-319 (зоран Живковић) 
емаил: aktrstenik@gmail.com 

28.  аеро клуБ „сремска митровица“ - 
сремска митровица
заступници: Татјана јевтић и мирко павловић 
змај јовина 2а, п.фах 15, 22000 сремска 
митровица 
Тел: 063/398-648 (мирко павловић),  
063/622-449 (драган јевтић) 
емаил: aerosm.aksm@gmail.com 

29. параглајдинг клуБ „грунф“ - ниШ 
заступник: Горан вучковић 
страхињића Бана 2а, 18000 ниш 
Тел: 063/402-919 (Горан вучковић), угљеша јонџић 
(063/424-803) 
емаил: goran.vuckovic71@gmail.com,  
jondzic@yahoo.com  

30. аеро клуБ „Зрењанин“ – Зрењанин
заступник: јон кадарјан 
Београдски пут бб, 23000 зрењанин, аеродром 
ечка 
Тел: 060/58-55-883 (маринел Гилезан) 
емаил: adeckazr@yahoo.com 

31.  падоБрански клуБ ветерана 63. 
падоБранске Бригаде „архистратиг“ - 
Београд 
заступник: милорад Ђошић 
милоша зечевића 8/9, 11000 Београд 
Тел: 064/11-69-690 (ненад кузмановић) 
емаил: ky3man@gmail.com 

32. аеро клуБ „винг“ - Београд 
заступник: Бранко Бјелић 
Титоградска 2б/1, 11080 земун 
Тел: 066/053-052 (Бранко Бјелић),  
060/011-48-08 (драган лакић) 
емаил: aero.boske@gmail.com, laki.f1c@gmail.com  

33. параглајдинг клуБ „еол“ – краЉево
заступник: слободан обреновић 
душана поповића 25, 36000 краљево 
Тел: 064/22-32-050 (слободан обреновић) 
емаил: zikoglisovic@gmail.com 

34. аеро клуБ „крилаШ“ -  
петровац на млави
заступници: миодраг николић и родољуб 
стевановић 
Бате Булића бб, 12300 петровац 
Тел: 063/84-34-019 (миодраг николић) 
емаил: rodja09@live.com 

35. моделарски клуБ „ јуниор“ - 
косовска митровица
заступник: вељко вучић 
колашинска бр.30, 38220 косовска митровица 
Тел: 028/497-784 (вељко вучић) 
емаил: mkjunior.km@gmail.com
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36.  аеро клуБ „иван сарић“ - 
суБотица 
заступник: милан радојчин 
матије Губца 7, 24000 суботица 
Тел: 063/552-230 (милан радојчин) 
емаил: office@aeroklubivansaric.rs 

37. параглајдинг клуБ „цирус“ - ЗлатиБор 
заступници: Жељко палчић и миодраг Бујић 
Чоловића брдо бб, 31315 златибор 
Тел: 064/978-77-45 (миодраг Бујић) 
емаил: pkcirus@yahoo.com 

38. аеро клуБ „кумулус“ - нови сад
заступник: дејан валек 
прешернова 13а, 21000 нови сад 
Тел: 064/246-9786 (дејан валек) 
емаил: dvalek83@gmail.com 

39. спортски клуБ „вертиго“ -  
врњачка Бања
заступник: Томислав радовић 
липовачка 27, 36210 врњачка Бања 
Тел: 064/299-299-1 (драгослав радовић) 
емаил: vertigovb@gmail.com 

40.наЗив клуБа параглајдинг клуБ  
„аир 037“ – круШевац
заступник: милан Бујић 
достојевског 19, 37000 крушевац 
Тел: 037/352-1090, 064/3171-949 (милан Бујић) 
емаил: paragliding037@gmail.com 

41. параглајдинг клуБ „парасекс“ - 
чачак 
заступници: милош Гагић и дејан јекић 
Браће Глишић 14, 32000 Чачак 
Тел: 060/418-41-44 (милош Гагић),  
060/720-16-40 (дејан јекић) 
емаил: milos.gms@gmail.com,  
dejanjekic@gmail.com  

42. аеро клуБ „утва“ - панчево 
заступници: слободан малушић и синиша 
шијачић 
Жарка зрењанина 28, 26000 панчево 
Тел: 063/413-573 (синиша шијачић) 
емаил: ssijacic@yahoo.com 

43. пAраглајдинг клуБ “гм” -  
горњи милановац
заступник: михаило Филиповић 
војводе арсенија ломе 1, 32300 Горњи милановац
Тел: 064/222-1975 (михаило Филиповић) 
емаил: mihailo.filipovic@gmail.com 

44. спортско удруЖење 
ваЗдухопловног спорта „соко“ - 
Београд 
заступник: саша недељковић 
хајдук вељкова 17, сурчин 11271 
Тел: 060/630-36-00 (саша недељковић) 
емаил: batasalevr@yahoo.com 

45. падоБрански клуБ „дијамант“ - 
Београд 
заступник: матија лешић 
српског хусарског пука 121, 11213 Београд 
Тел: 066/048-148 (матија лешић) 
емаил: office@pkdijamant.com 

46.  параглајдинг клуБ „пегаЗ“ - 
ивањица 
заступници: драган рајковић и зоран лазић 
венијамина маринковића 33, 32250 ивањица 
Тел: 064/167-55-55 (драган рајковић),  
064/815-53-62 (зоран лазић) 
емаил: d.rajkovic62@gmail.com 

47. аеро клуБ „овчар-каБлар“ – чачак
заступници: миљан радосављевић 
обилићева 20/20, 32000 Чачак 
Тел: 064/82-55-719 (миљан радосављевић) 
емаил: cikloflight@gmail.com 

48. спортски клуБ „даст девил“ - 
Београд 
заступници: зоран николић и весна миловановић 
николић 
петра мартиновића 14, 11000 Београд 
Тел: 062/385-552 (младен николић)  
емаил: skdustdevil@gmail.com 

49. падоБрански клуБ „феникс“ - 
Београд 
заступник: Борис вукадиновић 
козарчева 81, 11000 Београд 
Тел: 064/333-64-57,  
63/333-64-57 (Борис вукадиновић) 
емаил: skydivedoo@gmail.com 

50. падоБрански клуБ „делта“ – Београд
заступници: зоран станојевић и игор Жмирић 
Батајнички друм бб, 11080 земун 
Тел: 060/612-73-58 (зоран станојевић) 
емаил: zokizmaj@gmail.com 

51. аеро клуБ „пегаЗ“ - стара паЗова
заступник: мирослав станчевић 
хвјездославова 139, 22300 стара пазова 
Тел: 065/215-14-77 (мирослав станчевић) 
емаил: miroslav.stancevic@pegazdoo.rs 

52. аеро клуБ „Бор“ – Бор
заступник: Часлав стаменковић 
зелени булевар бб, 19210 Бор 
Тел: 063/40-39-30 (Часлав стаменковић) 
емаил: caslav_bor@open.telekom.rs 

53. аеро клуБ „аеросекс“ - Београд 
заступник: Филип милановић 
савски кеј 69а, 11070 нови Београд 
Тел: 063/205-567 (милош илић) 
емаил: clubaerosex@gmail.com 

54. параглајдинг клуБ „ јастреБац“ – 
алексинац
заступници: дејан стојановић и срђан 
станојевић 
мајора Тепића 50, локал 46, 18222 алексинац 
Тел: 063/472-115 (дејан стојановић)  
060/396-12-63 (срђан станојевић) 
емаил: ntajan68@yahoo.com 

55. аеро клуБ „михајло петровић“ -  
Бан.карловац 
заступници: исидор вујовић, љубинка Гачановић 
кнеза милоша 48, 26230 Банатски карловац 
Тел: 063/82-537-87 (исидор вујовић) 
емаил: cancarevic_cane@hotmail.com 

56.наЗив клуБа аеро клуБ „нови сад“ - 
нови сад 
заступник: драгољуб самарџић 
међународни пут 257, аеродром Ченеј,  
21000 нови сад 
Тел: 063/500-990 (драгољуб самарџић) 
емаил: office@akns.rs 

57. аеро клуБ „смедерево“ - 
смедерево 
заступник: Жељко ивошевић 
ул. Фрање клуза бб, п.фах 65, 11300 смедерево 
Тел: 064/187-82-44 (драгољуб спасић) 
емаил: aksmederevo@yahoo.com 

58. клуБ екстремних спортова 
„вертикал адреналин“ - трстеник 
заступник: љубиша митровић 
обрена антића 9/1/4, 37240 Трстеник 
Тел: 060/071-00-46 (љубиша митровић) 
емаил: еnter_ts@yahoo.com ,

59. аеро клуБ „радоШево“ - ариЉе 
заступник: петар марјановић 
радошево, 31230 ариље 
Тел: 031/898-005,  
031/389-24-43 (петар марјановић) 
емаил: akradosevo@gmail.com 

60. аеро клуБ „михајло Живић“ - 
круШевац 
заступници: аца Ђорђевић и зоран николић 
веце корчагина 7, 37000 крушевац 
Тел: 065/939-2000 (аца Ђорђевић)
емаил: yuflymaster@gmail.com 

61.  падоБранска екипа војске срБије 
„неБеске видре“  
вођа: слободан јовановић 
сарајевска бб, 18000 ниш 
Тел: 060/306-852 (слободан јовановић) 
емаил: arrow_animation@yahoo.com 

62. параглајдинг клуБ „Бели анђео“ - 
пријепоЉе 
заступник: илија андрејић 
Четврти децембар 1, 31300 пријепоље 
Тел: 033/710-057, 064/158-83-77 (илија андрејић)
емаил: ilijaandrejic@yahoo.com 

63. аеро клуБ „Skydive“ - нови сад 
заступници: данијела киндернај и саша 
љашкевић 
качићева 13, 21000 нови сад 
Тел: 063/171-44-43 (саша љашкевић) 
емаил: tandemskydivenovisad@eunet.rs 

64. спортско аеро удруЖење „ јастреБ“ - 
нови паЗар
заступници: санел Тртовац и един маврић 
војковачка 51, 36300 нови пазар 
Тел: 063/650-737 (един маврић) 
емаил: akjastreb@gmail.com

65. спортско удруЖење „чачански 
аероклуБ“ - чачак 
заступник: вук марковић,  
Трнавска 31, 32000 Чачак 
Тел: 065/855-44-09 (вук марковић) 
емаил: airportravan@gmail.com 

66. удруЖење екстремних спортова 
„топлица“ – прокупЉе
заступник: саша миљковић 
8.марта 26, 18400 прокупље 
Тел: 069/606-586 (саша миљковић) 
емаил: info.uest@gmail.com 
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