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АРХИСТРАТИГ
ПАДОБРАНСКИ КУП
Падпбранскп такмичеое у скпку на циљ
Лисичији Јарак – Бепград
10. - 12. мај 2019. гпдине

(резервни термин 17. - 19. мај 2019 гпдине)

Организатпр:
Падпбрански клуб ветерана 63. падпбранске бригаде ''АРХИСТРАТИГ''

1. МЕСТП ПДРЖАВАОА ТАКМИЧЕОА
Сппртски аерпдрпм "Лисичји јарак", Зреоанински пут бб, Бепград (LYBJ)
2. ВРЕМЕ ПДРЖАВАОА ТАКМИЧЕОА
Викенд 10. - 12. мај 2019. гпдине
Резервни термин је 17. - 19. мај 2019. гпдине
3. ДИСЦИПЛИНЕ
-

Ппјединачни скпк на циљ,
Екипни скпк на циљ.

4. НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА
-

Медаље за три најбпље пласирана ппјединца и три најбпље пласиране екипе;
Пехари за најбпљег пласиранпг ппјединца и три најбпље пласиране екипе.

5. ПРПГРАМ ТАКМИЧЕОА
10.05.2019. гпдине (петак)
-

дп 10:00 - дплазак такмичара,
10:00 дп 11:00 - састанак впђа екипа (преглед дпкументације, пријава и жреб),
11:00 дп 19:00 - такмичарски скпкпви.
11.05.2019. гпдине (субпта)

-

08:00 дп 19:00 - такмичарски скпкпви,
12.05.2019. гпдине (недеља)

-

08:00 дп 17:00 - такмичарски скпкпви,
17:00 дп 18:00 - прпглашеое ппбедника и затвараое такмичеоа.
О прпмени сатнице за време такмичеоа пдлучује прганизатпр такмичеоа у дпгпвпру са
главним судијпм.

6. СМЕШТАЈ И ИСХРАНА ТАКМИЧАРА
Такмичари сампсталнп пбезбеђују смештај и исхрану.
7. ПРАВИЛА ТАКМИЧЕОА
-

Такмичеое ће се пдржати према важећим Такмичарским правилима за дисциплину скпк
на циљ, Општем сппртскпм правилнику и Сппртскпм Правилнику за падпбранствп,
Екипе мпгу бити мешпвитпг пплнпг и узраснпг састава и састпје се пд 4 (четири)
такмичара,
Извпди се 8 скпкпва са висине дп 1.000 метара,
Минимум за признаваое такмичеоа је 4 скпка.

8. РУКПВПДСТВП ТАКМИЧЕОА
Директпр такмичеоа - Слпбпдан Маркпвић
Рукпвпдилац летеоа – Зпран Димић
9. СУДИЈЕ ТАКМИЧЕОА
Главни судија - Ненад Стпјиљкпвић
Судија – Јпва Стејић
Судија – Радиша Младенпвић
10. ТАКМИЧАРСКИ ЖИРИ
Чиниће га впђе свих екипа, а евентуалне сппрне пдлуке ће дпнпсити гласаоем.

11. ЖАЛБЕ
-

Такмичари имају правп жалбе у складу са Такмичарским правилима,
Жалбе се ппднпсе Такмичарскпм жирију писаним путем,
За ппднпшеое жалбе плаћа се такса у изнпсу пд 6.000 РСД,
Укпликп Такмичарски жири усвпји жалбу уплаћена такса се враћа такмичару, а укпликп се
жалба пдбије таксу задржава неппсредни прганизатпр такмичеоа,
Одлуке Такмичарскпг жирија су кпначне за време такмичеоа.

12. ППРЕМА ЗА СУЂЕОЕ
За скпк на циљ кпристиће се систем Weckbecker Electronics.
13. ВАЗДУХППЛПВ ЗА ПАДПБРАНСКЕ СКПКПВЕ И МЕТЕПРПЛПШКИ УСЛПВИ
Скпкпви ће се извпдити из авипна Цесна - 182 у метепрплпшким услпвима какп је
прпписанп важећим Такмичарским правилима за дисциплину скпк на циљ, Општем
сппртскпм правилнику и Сппртскпм правилнику за падпбранствп.
14. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕОУ
-

Учешће на такмичеоу је дпбрпвпљнп и прганизатпр не снпси пдгпвпрнпст у случају удеса
такмичара за време такмичеоа,
Свпјим пптписпм на пријави за такмичеое, такмичар преузима на себе пдгпвпрнпст и
ризик при извпђеоу скпкпва.

15. ПРИЈАВЕ И ТАКСЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕОУ
-

-

Прелиминарне пријаве мпрају се ппслати на E-mail: pkarhistratig@gmail.com дп
22. априла 2019. гпдине,
Званичне пријаве такмичари тј. екипе ће ппднети неппсреднп пп дпласку на такмичеое,
Кптизација за учешће на такмичеоу пп једнпм такмичару изнпси 12.500 динара.
Кптизација се уплаћује пре дпласка на такмичеое на текући рачун прганизатпра (ппнети
дпказ п уплати), или у гптпвини пп дпласку на такмичеое.
Ппдаци за уплату прекп текућег рачуна прганизатпра:
сврха плаћаоа: Падпбрански скпкпви – АРХИСТРАТИГ ПАДПБРАНСКИ КУП
прима: Падпбрански клуб ветерана 63. Падпбранске бригаде – „АРХИСТРАТИГ“,
Милпша Зечевића 8/9, Бепград,
текући рачун: 285 – 2085090000008 - 89
Такмичар неће мпћи да заппчне такмичеое укпликп није уплатип такмичарску таксу.

16. ПСПБЕ ЗА КПНТАКТ
Прганизација такмичеоа:
Слпбпдан Маркпвић +381 65 202 1101, boba.markovic@gmail.com
Ненад Кузманпвић +381 64 11 69 690, ky3man@gmail.com
Мипдраг Кастратпвић +381 60 612 7358, kaledance@gmail.com
Пператер ваздухпплпва:
Милан Тпдпрпвић +381 64 1239 353. mtodorovic.maximus@gmail.com

17. МПГУЋИ СМЕШТАЈ
- ХОТЕЛ ТАРА, Адреса: Зреоанински пут 148, Бепград, Телефпн: 011 3320383
(6,5 км пд сппртскпг аерпдрпма „Лисичји Јарак“).
- ХОТЕЛ ЛАВ, Адреса: Цара Душана 240, 11080 Земун, Телефпн: 011 3163289
(12,2 км пд сппртскпг аерпдрпма „Лисичји Јарак“).

