На основу члана 51. став 1. Статута Ваздухопловног савеза Србије, Управни
одбор Ваздухопловног савеза Србије, на 8.седници седници одржаној 03.јула.
2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ/ОСВАЈАЊУ ЗНАЧАКА И ДИПЛОМА ПИЛОТА ЈЕДРИЛИЧАРА

Члан 1
Једриличарске значке и дипломе додељују се пилотима једриличарима,
члановима ВСС, на основу остварених прописаних летачких услова у складу са
Општим спортским правилником ВСС и ФАИ.
Члан 2
Освајањем једне од једриличарских значака, пилот једриличар доказује своју
летачку способност и такмичарски дух, а и подстиче остале пилоте једриличаре
за освајање једриличарских значки.
Члан 3
Комисија за ваздухопловно једриличарство ВСС, на основу овог правилника и
приложене прописане документације, издаваће пилотске значке и дипломе о
којима се води трајна документација.
Члан 4
Услови за стицање једриличарских значака и диплома:
-Основна значка пилота једриличара
Основну значку пилота једриличара (три галеба на плавој подлози ознаке СРБ са
бројем) пилот стиче са добијањем дозволе пилота једриличара издате од стране
Директората цивилног ваздухопловства Србије.
-Сребрна једриличарска значка
Сребрну значку пилота једриличара (три галеба на плавој подлози уоквирена
сребрним венцем, ознаке СРБ са бројем) пилот стиче испуњавањем следећих
услова: а)један самостални лет у трајању од најмање 5 часова; б)један
самостални прелет од најмање 50км, в)један самостални лет са достигнутом
висином од најмање 1000м од висине одкачињања у шлепу.
-Златна једриличарска значка
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Златну значку пилота једриличара (три галеба на плавој подлози уоквирена са
златним венцем, ознаке СРБ са бројем) пилот стиче испуњавањем следећих
услова: а)један самостални прелет од најмање 300км б)један самостални лет са
достигнутом висином од најмање 3000м од висине одкачињања у шлепу.
-Златна значка са једним, два и три дијаманта
Златна значка пилота једриличара са једним, два и три дијаманта (три галеба на
плавој подлози уоквирени златним венцем на коме у горњем делу се уграђују
освојени дијаманти – један, два или три, ознаке СРБ са бројем), пилот стиче
испуњавањем следећих услова: а) Један самостални прелет од најмање 500км, б)
Један самостални прелет на одређени циљ или троугао од најмање 300км, в)
Један самостални лет са достигнутом висином од најмање 5000м од висине
откачињања у шлепу.
Члан 5
Потребна документација за признавање освојених значака и диплома пилота
једриличара, чланова ВСС:
-Основна значка пилота једриличара
а) Копија дозволе пилота једриличара издата од ДЦВ РС

-Сребрна једриличарска значка
а) Копија дозволе пилота једриличара издата од ДЦВ РС
б) Компјутерски запис/лог са флајт рекордера са извршеног прелета од 50км и
потврда руководиоца летења на обрасцу бр.1
в)Компјутерски запис/лог са флајт рекордера о достигнутој висини од најмање
1000 метара и потврда руководиоца летења на обрасцу бр.2
г)Компјутерски запис/лог са флајт рекордера са самосталног лета у трајању од
најмање 5 сати и потврда руководиоца летења на обрасцу бр.3.
д)Потврда о чланству у Аероклубу који је члан ВСС.
-Златна једриличарска значка
а)Копија дозволе пилота једриличара издата од ДЦВ.
б)Компјутерски запис/лог са флајт рекордера са извршеног слободног прелета од
најмање 300км, потврда руководиоца летења на обрасцу бр.1 и потврда по
обрасцу ФАИ.
в)Кратак опис извршеног прелета који писмено даје пилот.
г)Компјутерски запис/лог са флајт рекордера о достигнутој висини од најамње
3000метара и потврда руководиоца летења на обрасцу бр.2
д)Потврда о чланству у Аероклубу који је члан ВСС.
-Златна једриличарска значка са једним, два и три дијаманта
а)Копија дозволе пилота једриличара издата од ДЦВ
б)Компјутерски запис/лог са флајт рекордера са извршеног прелета на одређени
циљ од најмање 300км, потврда руководиоца летења на обрасцу бр.1 и потврда
по обрасцу ФАИ.
в)Компјутерски запис/лог са флајт рекордера са извршеног слободног прелета од
најмање 500км, потврда руководиоца летења на обрасцу бр.1 и потврда по
обрасцу ФАИ.

г)Кратак опис извршеног прелета који писмено даје пилот.
д)Компјутерски запис/лог са флајт рекордера о достигнутој висини од најмање
5000м, потврда руководиоца летења на обрасцу бр.2 и потврда по обрасцу ФАИ.
ђ)Потврда о чланству у Аероклубу који је члан ВСС.
Члан 6
Златна значка пилота једриличара као и златна значка са дијамантима
верификује се у спортској комисији ФАИ на основу достављене документације из
ВСС.
Члан 7
Освојене значке пилота једриличара и дипломе, по правилу, додељиваће се
пилотима једриличарима освајачима истих, на свечани начин у аероклубовима и
у Ваздухопловном савезу Србије.

Члан 8
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
интернет страни Савеза и огласној табли Савеза.

Ваздухопловни савез Србије
председник
_____________________
Лабуд Булатовић

Прилог – Образац бр.1
Ваздухопловни савез Србије
Комисија за ваздухопловно једриличарство
Докуменат за издавање значке и дипломе пилота једриличара

Аероклуб/летачки центар _____________________________________
Издаје:
ПОТВРДУ
Да је пилот једриличар __________________________________ који поседује дозволу пилота
једриличара број _______________ дана ___________________полетео у шлепу са једрилицом
_________________________ у __________ часова, са аеродрома _______________________, откачио
се од шлепа у ____________ часова, а слетео у место _______________________ у _______ часова.

На основу компјутерског записа/лога са флајт рекордера типа _____________ број _______, пилот је
извршио прелет ______________________ од _____________ км.

Потврда се издаје именованом пилоту као доказ о испуњењу једног од услова за стицање
једриличарске значке ______________________ у складу са Правилником. У прилогу компјутерски
запис/лог са флајт рекордера.
Место ______________________
Датум ______________________
Руководилаца летења (Име и презиме и број дозволе)
____________________________

Прилог – Образац бр.2
Ваздухопловни савез Србије
Комисија за ваздухопловно једриличарство
Докуменат за издавање значке и дипломе пилота једриличара

Аероклуб/летачки центар _____________________________________
Издаје:
ПОТВРДУ
Да је пилот једриличар __________________________________ који поседује дозволу пилота
једриличара број _______________ дана ___________________полетео у шлепу са једрилицом
_________________________ у __________ часова, са аеродрома _______________________, откачио
се од шлепа у ____________ часова на висини од ________ и у пењању достигао висину од
_________, а слетео у место _______________________ у _______ часова.

На основу компјутерског записа/лога са флајт рекордера типа _____________ број _______, пилот је
у слободном лету пењући се достигао висину од ________ метара.

Потврда се издаје именованом пилоту као доказ о испуњењу једног од услова за стицање
једриличарске значке ______________________ у складу са Правилником. У прилогу компјутерски
запис/лог са флајт рекордера.
Место ______________________
Датум ______________________
Руководилаца летења (Име и презиме и број дозволе)
____________________________

Прилог – Образац бр.3
Ваздухопловни савез Србије
Комисија за ваздухопловно једриличарство
Докуменат за издавање значке и дипломе пилота једриличара

Аероклуб/летачки центар _____________________________________
Издаје:
ПОТВРДУ
Да је пилот једриличар __________________________________ који поседује дозволу пилота
једриличара број _______________ дана ___________________полетео у шлепу са једрилицом
_________________________ у __________ часова, са аеродрома _______________________, откачио
се од шлепа у ____________ часова, а слетео у место _______________________ у _______ часова.

На основу компјутерског записа/лога са флајт рекордера типа _____________ број _______, пилот је
извршио лет у трајању од ___________ часова.

Потврда се издаје именованом пилоту као доказ о испуњењу једног од услова за стицање
једриличарске значке ______________________ у складу са Правилником. У прилогу компјутерски
запис/лог са флајт рекордера.
Место ______________________
Датум ______________________
Руководилаца летења (Име и презиме и број дозволе)
____________________________

Прилог – 4
ЗНАЧКЕ ПИЛОТА ЈЕДРИЛИЧАРА
Симбол спортског успеха

Значка пилота једриличара
Услов:
Дозвола пилота једриличара издата од Директората цивилног ваздухопловства Србије

Сребрна значка пилота једриличара
Услови:
1. Достигнута висина 1000 метара 2. Слободан прелет 50 километара 3. Трајање у једном лету 5 часова

Златна значка пилота једриличара
Услови:
1. Слободан прелет 300 километара 2. Достигнута висина 3000 метара

Златна значка пилота једриличара са дијамантима
Услови:
1. Дијамант – прелет на одређени циљ или троугао 300 километара; 2. Дијамант –
слободан прелет од 500 километара; 3. Дијамант – достигнута висина 5000 метара.

