Ваздухопловни савез Србије
Аеро клуб „Иван Сарић“ Суботица

Такмичење опште авијације у прецизном летењу
24.-25. Јул 2021. године
- Аеродром Суботица –

Билтен

Такмичење опште авијације у прецизном летењу
24-25 јул 2021.

1. Организатор такмичења:
Организатор такмичења у прецизном летењу (у даљем тексту: такмичења) су
Ваздухопловни савез Србије (у даљем тексту ВСС) и Аероклуб „Иван Сарић“- Суботица(у
даљем тексту АКИС), као непосредни организатор.
2. Време и место одржавања:
Такмичење ће се одржати од 24 и 25 јула 2021.године на спортском аеродрому „Суботица“
3. Циљ такмичења:
Ово је такмичење пилота на једномоторним клипним авионима у појединачној конкуренцији.
Спортско прецизно летење има за циљ да побољша основне вештине летења и навигације
једног пилота при управљању авионом у основним условима визуелног летења без коришћења
техничких средстава која унапређују безбедност летења.

4. Право учешћа на такмичењу:
4.1 На такмичењу могу учествовати сви аероклубови и појединци који су чланови ВСС,
као и други такмичари који поседују стране спортске дозволе у отвореној онкуренцији.
4.2 Пилоти који поседују пилотску дозволу.
4.3 Такмичари који имају вазжећу спортску дозволу ВСС за текућу 2021 г.
4.4 Који су у року поднели пријаву за учешће на такмичењу.
4.5 Који су уплатили котизацију у предвиђеном року.

5. Правила такмичења:
5.1 Такмичење ће се одвијати у складу са општим спортским правилником ВСС и
правилником за прецизно летење ВСС.

6. Организациони одбор такмичења:
Чланови Организационог одбора
- Милан Радојчин
- Златко Дарабош
- Момир Габрић
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7. Руководство такмичења, судије и жири такмичења
7.1. Директор такмичења: Бранимр Вуковић
7.2. Судијски тим: Накнадно ће бити одређен
7.3. Руководилац летења: Арпад Дудаш
7.4. Делегат: Накнадно ће бити одређен
7.5. Такмичарски жири: Чаба Шмит-председник жирија
7.6. Руководилац техничке службе: Радивој Момчиловић, авиомеханичар

8. Програм такмичења
СУБОТА 24. Јул 2021.
до 09.30 ч.
у 10.00 ч.
у 11.00 ч.
у 12:30 ч.
у 14:00 ч.
у 16:00 ч.
у 20:00 ч.

Долет и долазак такмичара
Отварање такмичења
Пријављивање такмичара и преглед докуметације
Састанак руководства са такмичарима и жреб.
Ручак
Извршење такмичарског задатка (планирање лета, навигација и извиђање)
Вечера

НЕДЕЉА 25. Јул 2021.
у 07.00 ч.
у 08:00 ч.
у 14:00 ч..
у 15:00 ч

Доручак
Извршење такмичарског задатка(слетање)
Проглашење победника и подела медаља и пехара.
Заједнички ручак и повратак посада на матичне аеродроме.

Долазак такмичара мора бити искључиво до 09:30 часова дана 24.07.2021 г. због ДП у
једрилчарству које почиње након отварања првенства.
У случају лоших временских услова и других околности, организатор задржава право
измене у програму такмичења.

9. Пријаве и котизација(такмичарска такса) за учешће на такмичењу

9.1. Пријаве за учешће на такмичењу се подносе електронском поштом на
aerodrom.subotica@gmail.com
9.2. Рок за достављање пријава је 15.07.2021. године
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9.3. Котизација такмичење износи 17.700,00 динара за такмичаре из Србије и 150 евра за
такмичаре из иностранства. У котизацији је обрачунато потребно гориво за такмичарске
летове, смештај и оброк.
9.4. Уплата котизације до 15.07.2020 г. се врши на следећи рачун:
АК „Иван Сарић“ Србија, Суботица ул. Матије Гупца бр. 7.
За РСД:
325-9500600002125-77,
За ЕUR
56A intermediary:Deutsche Bank ag, Franfurt am Main swift code:DEUTDEFF
57A Account with institution: Vojvodjanska banka a.d. swift code: OTPVRS22
59 Beneficiary Customer: /RS35325960170005682144,
Сврха уплате: Котизација за такмичење ДП у једриличарству 2021г.

10. Гориво и мазиво:
У случају потребе такмичара за авио горивом како би се вратили на своје матичне
аеродроме неопходно се јавити благовремено, Руководиоцу летења Арпад Дудашу на
телефон + 381 (0)62 1787726. Такмичари су обавезни да понесу потребно авио уље за своје
авионе.
11. Ленгерисање авиона
Ваздухоплови ће се ленгерисати на отвореном простору. Такмичари су обавезни да са
собом понесу прибор за ленгерисање авиона. На аеродрому ће бити обезбеђена чуварска
служба.

12. Завршне одредбе:
12.1 Сви евентуални спорови решиће се у складу са Општим спортским правилником
ВСС и правилником ВСС за прецизно летење.
12.2 У случају лошег времена или других објективних околности, организатор
задржава право промене програма такмичења.
За ближе информације обратити се:
Арпад Дудаш_+ 381 (0)62 1787726
или:
Бранимир Вуковић__+381_(0)64 17-59-681____________________________
или на: aerodrom.subotica@gmail.com
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ПРИЈАВА ТАКМИЧАРА ИЗ КЛУБА__________________________________________

Лиценца пилотска
Бр.

Име и презиме

Врста

Број

Време налета
Само
Укупно
у
2021.

Авион за такмичење
Тип

Регистарска
ознака

Потпис тамичара

1
2
3
4
5
6

Ми, горе потписани, са пуном одговорношћу изјављујемо да су подаци у пријави тачни, да сви
такмичари испуњавају услове прописане Правилником, да сви имају прописану опрему и важећу
документацију и да су оспособљени за извођење такмичарских летова. Сви такмичари прихватају
учешће на такмичењу према Општем спортском правилнику ВСС, Правилнику за рели летење ФАИ
и ВСС и Билтену такмичења. Такође изјављујемо да у случају незгоде или удеса за време
такмичења, нећемо тражити обештећење од организатора такмичења. Потписи такмичара:

Овлашћено лице
________________
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