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КОНТАКТ ОРГАНИЗАТОРА: 
 
Ваздухопловни савез Србије 
Жељко Овука, генерални секретар 
ovuka@vss.rs, +38163270974 
 

Аеро клуб „Трстеник“ 
Горан Бошковић, председник 
aktrstenik@gmail.com +381654440291 
 

 

МЕСТО ТАКМИЧЕЊА: 

Спортски аеродром „Трстеник“ 

Аеродромски пут бб 

37240 Трстеник,Србија 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
 

  Горан Бошковић, председник 
 
  Душан Тодоровић 
 
  Артиновић Чедомир 

 
РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 
 

Директор Горан Бошковић 

Руководилац летења Душан Тодоровић 

Делегат Бранко Благојевић 

 
СПОРТСКИ ФУНКЦИОНЕРИ 

 
Такмичарски жири Ће бити одређен избором самих такмичара непосредно 

пре почетка такмичења. И имаће три члана. 

Судије Накнадно ће бити одређени од стране ВСС 

Хронометрисита Бранко Узур 

Техничко лице Накнадно ће бити одређен
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ПРОГРАМ 
 

01.јул 
Долазак и регистрација такмичара 

02.јул 
Регистрација такмичара, отварање такмичења и тренинг дан 

03. – 10. Јул 
Такмичарски дани 

10.јул 
Проглашење победника  

 
ДНЕВНИ РАСПОРЕД 
 
08.00 – Отварање такмичења 

09.30 – Састанак за безбедност и брифинг 

11.30 – Почетак такмичарских летова 
Након слетања, такмичар је у обавези да се јави обрађивачу података и преда запис о лету.  

Распоред може бити промењен од стране директора такмичења. 

 

ПРИЈАВЕ И КОТИЗАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ 
 
Рок за пријаву такмичара је до 1.јула 2021.године. Пријаве се достављају на следеће мејл 

адресе: sport@vss.rs (Ваздухопловни савез Србије, Светлана Брадић), и/или 

aktrstenik@gmail.com (Аеро клуб „Трстеник“). Попуњава се и доставља пријава дата у 

прилогу овог билтена. 
 
Котизација за такмичење је 16500.00 дин. у којој је урачунат по један шлеп током 
такмичарских дана. У случају понављања шлепа током такмичења по захтеву такмичара цена по 
шлепу је 50 евра.  
 
ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА И НАГРАДЕ 
 
У складу са прописима из ОСП ВСС, у оквиру пласмана за ДП, организатор обезбеђује за  

прва три пласирана појединца и екипе медаље и дипломе, као и за три најбоље екипе, а за 
прво место екипно и појединачно додељују се и пехари. Организатор ће на исти начин 

наградити и првопласиране у отвореној конкуренцији. 
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СМЕШТАЈ И ИСХРАНА 
 
Организатор ће у контакту са такмичарима договорити смештај пошто је велики избор 
могућности од хотела са пет звездица до камповања. 

Исхрана на бази кетринга 1500.00 дин. Дневно доручак,ручак и вечера. 
 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 
Право учешћа на такмичењу имају сви пилоти једрилице који поседују важећу: 

ФАИ/ВСС такмичарску дозволу, пилотски дозволу и лекарско уверење. 

 

ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА И БОДОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
 
Такмичење се одржава у јединственој стандард класи – на свим типовима једрилица плус 
хендикеп фактор се примењује као за клуб класу, а рачунa се према листи FAI/DeaC+ 
дозвољеном употребом воде плус прихватају се и једрилице распона до 18 метара. (Мисли 
се искључиво на Цирус 17А). На такмичењу ће се примењивати ВСС Правилник за 
ваздухопловно једриличарство. Такође такмичење ће се одвијати у складу са Општим 
спортским правилником ВСС. 
Бодовање се обавља према систему бодовања од 1000 поена– „1000 Points Scoring 

System“. 
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  ПРИЈАВА ТАКМИЧАРА  
 

 
Име и презиме: 

Клуб: 

Мејл и контакт телефон: 

Број такмичарске дозволе: 

ФАИ ИД Број: 

Број пилотске дозволе: 

Важи до: 

Лекарско уверење важи до: 

Укупан налет (у часовима и километрима): 

Тип једрилице и регистарска ознака: 

Дозвола за рад радио станице важи до: 

Поседује Flight Recorder тип: 

Обавезна опрема: 

Осигурање за трећа лица важи до: 

Смештај на аеродрому Биково или у сопственој режији (заокружити) 

Датум доласка: 

Додатне напомене (по потреби): 

 

Ја, доле потписани, са пуном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави тачни, да  

испуњавам све услове прописане ОСП ВСС, да имам прописану опрему, важећу документацију и да 

сам оспособљен за извођење такмичарских задатака. Такође изјављујем да у случају незгоде или 
удеса на тренингу или за време такмичења, која није настала грешком организатора, нећу тражити 

обештећење од организатора такмичења. 

 
 

Датум: Потпис такмичара 
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