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ЗАПИСНИК
са 4. седнице Комисије за ваздухопловно једриличарство
Ваздухопловног савеза Србије
одржаног у четвртак 8.фебруара 2018.године у Београду
Седница је одржана са почетком у 11 часова, а завршила се у 13.20 часова у
просторијама Ваздухопловног савеза Србије.
Седницом председавао Мирослав Исаковић, председник комисије за
ваздухопловно једриличарство ВСС.
Присутни:
- Чланови комисије Милорад Ивановић и Миле Мицковић;
- Из АК „Сремска Митровица“ – Рудолф Пшеничник;
- Из АК „Ваја“ – Жива Френц;
- Из АК „Лесковац“ – Наташа Никшић;
- Из АК „Краљево“ – Слободан Ђуровић;
- Из АК „Сербона“ – Миодраг Ивановић;
- Из АК „Јасеница“ – Душан Бајковић;
- Из АК „Ваљево“ – Предраг Милошевић.
Записничар: Милорад Ивановић.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Дневни ред
Усвајање записника са претходне седнице;
Извештај о стању ваздухопловног једриличарства ВСС крајем 2017.године,
а на основу прикупљених података од Аероклубова;
Стицање ваздухопловно једриличарских значака на основу испуњених
летачких услова;
Предлог допуне Општег спортског правилника ВССпо питању спортских
значака;
Извештај о припреми 63. Једриличарског првенства Србије;
Верификација постигнутих рекорда у 2018. години.
Разно по потреби.

После разматрања свих питања по усвојеном дневном реду донети су следећи
закључци:
Тачка бр.1
Усвојен је садржај записника са претходне 3.седнице комисије.
Тачка бр. 2
Усвојен је извештај о стању ваз.једриличарства ВСС крајем 2017.године.
Комисија захтева да се наведени извештај што скорије стави на дневни ред
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Управног одбора ВСС, како би се проблеми у ваз.једриличарству решило пред
почетак овогодишње летачке сезоне. Захтевамо да на седници Управног одбора
поред председника комисије присуствује Филко Иван, наставник ваздухопловног
једриличарства и бивши првак. Такође предлажемо председнику ВСС да прими у
УО Филка Ивана јер после покојног Александра Вега у УО нема представника
једриличара.
Тачка бр.3
Комисија једногласно прихвата иницијативу председника да се обнови додела
спортских једриличарских значака, која је задњих година занемарена. Спортске
једриличарске значке су симболи спортских успеха у ваздухопловном
једриличарству и подстрек постизању летачких усавршавања и резултата технике
пилотирања.
У прилогу овог записника су значке које ће додељивати ВСС а на основу
установљених услова сходно ФАИ, и то: значка пилота једриличара; сребрна
значка пилота једриличара; златна значка пилота једриличара; златна значка
пилота једриличара са дијамантима.
Тачка бр.4
Усваја се предлог да се од УО ВСС захтева допуна Општег спортског правилника
који ће дефинисати услове и доделу и издавање спортских једриличарских
значака.
Тачка бр.5
Извештај о припреми одржавања 63.Једриличарског првенства у Новом Саду није
саслушан јер представници АК Нови Сад нису били на седници.
Разматран је и усвојен термин одржавања првенстава од 7. до 17.јула, с обзиром
на одржавања Светских једриличарских првенстава у Пољској од 8. до 21.јула
(стандард класа) и у Чешкој од 20.јула до 11.августа (отворена класа). Морамо
усагласити одржавање нашег једриличарског првенства са најављеним Светским
првенствима како би наши такмичари учествовали на истим. Учешће наших
пилота на Светским првенствима је веома важно за афирмацију нашег
једриличарства у свету. Репрезентација наших такмичара мора да буде у
приоритету руководства ВСС.
Тачка бр.6
Верификацију постигнутих рекорда у ваз.једриличарству нашег пилота Милана
Петковића, члана АК Београд, у Аустралији јануара месеца ове године, Комисија
усваја верификацију с тим да одбор за верификацију спортских резултата
формиран на 3.седници, оформи потребна решења.
Тачка бр.7
-На основу Миодрага Ивановића да му се изда нова значка „Сребрна Ц YU“, с
обзиром да му је раније додељена украдена, комисија доноси одлуку о додели
„Сребрно Ц YU“ значке бр.1043. Ова промена се уноси у Књигу евиденције
издатих значака ВСС.
-Комисија је информисана о поступцима издавања техничких решења
оспособљавања једрилица „Бланик“ који су у току код ДЦВ и надамо се да ће
иста бити спроводљива до почетка летачке сезоне.

-У циљу једнообразне методике летачке обуке, донета је одлука да се приручник
Програма једриличарске обуке, својевремено издат од Савезне управе за цивилну
ваздушну пловидбу, примењује у свим нашим летачким центрима. Овај
приручник умножити и објавити на сајту, како би био доступан свим
једриличарским центрима и наставницима једриличарства.
-Током седнице приказан је филм школовања пилота једриличара „Авиогенекса“
1991.године на Аеродрому у Смедереву, као и део филма школовања једриличара
у Канади и Светско првенство. Препорука је да се у нашим летачким центрима
снимају обуке и све једриличарске активности како због документације, а
нарочито ради афирмације једриличарства.
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