
Ваздухопловни савез Србије 

 

Аеро клуб „Михајло Живић“ 
Крушевац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Билтен бр.1 
 

 

ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО 63. 
 

ОТВОРЕНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 
  

Крушевац, Србија 31 јул. - 05. август 2019. године  

 



 
 

 

1 - КОНТАКТИ 

 

Ваздухопловни савез Србије  
Лабуд Булатовић, председник: +38163220621  

Жељко Овука, генерални секретар: ovuka@vss.rs +38163270974  
Светлана Брадић, спортски директор: sport@vss.rs +38163270918, Мирослав Исаковић Председник 

једриличарске комисије ВСС-а +38163330863 

 

Аероклуб „Михајло Живић“Крушевац  
Аца Ђорђевић, председник: yuflymaster@gmail.com +381659392000 

 
 

 

Штаб такмичења (43°33'45''N, 21°20'30''E)  
Спортски аеродром „Коширско поље“  

Аеродромска бб  
37000 Крушевац, Србија 

 

2 – ПРОГРАМ 

 

29.-30. јул 
 

Тренинг дани 

 

30. јул 
 

Долазак и регистрација такмичара: до 21.00 

 

31. јул 
 

 

01.-04. авг. 

 

Брифинг: 9.00  
Отварање такмичења и коктел за званице: 11.30 – 12.00  
Обавезан тренинг: 12.00 – 19.00  
Брифинг у 09.30 часова и такмичарски дани: 11.30 до 19.00 

 

05. авг. 
 

Затварање такмичења и проглашење победника: 11.00 

 

Напомена: У случају да се одрже само три призната такмичарска дана, 05. август се проглашава 
такмичарским, а проглашење победника помера за 20.00 часова. 

 

3 – ДНЕВНИ РАСПОРЕД 

 

08.00 – Отварање штаба такмичења  
09.30 – Састанак за безбедност и брифинг  
11.30 – Почетак такмичарских летова  
Након слетања, такмичар је у обавези да се јави штабу такмичења.  
Транспорт и предаја документације – записа о лету. 

 

Распоред може бити промењен од стране директора такмичења. 

 

4 – ЗВАНИЧНА ЛИЦА ТАКМИЧЕЊА 

 

• Директор такмичења: Аца Ђорђевић  
• Руководилац летења и судија: Миодраг Бугарчић  
• Руководилац шлеп службе: Антоновић Саша  
• Техничка служба: Kiril Kirilov  
• Метео: Олгица Лазић 
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Организациони одбор такмичења: 

 

• Јасмина Палуровић, градоначелница Крушевца, почасни члан  
• Небојша Томић, председник  
• Аца Ђорђевић, директор  
• Весна Лазаревић 
• Раде Тимотијевић 
• Марио Брадић 
• Мирослав Стојановић 
• Слободан Вилимановић 
• Раде Накић  
• Станко Николић  
• Милутин Вуковић 

 
  

 

5 – СУДИЈЕ, ТАКМИЧАРСКИ ЖИРИ И ДЕЛЕГАТ ТАКМИЧЕЊА 

 

Судијска екипа:  
1. Иван Филко, главни судија  
2. Дејвид Ваш, судија и обрада података  
3. Миодраг Бугарчић, судија 

 

Такмичарски жири:  
1.Мирослав Стојановић  
2.По један члан из сваке екипе 

 

Делегат такмичења:  
1.Мирослав Исаковић  

 

6 – ПРИЈАВЕ И КОТИЗАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

Рок за пријаву такмичара је до 15. јула 2019. године. Пријаве се достављају на следеће мејл 
адресе: sport@vss.rs (Ваздухопловни савез Србије, Светлана Брадић), cc yuflymaster@gmail.com 
(АК Михајло Живић, Аца Ђорђевић) или поштом на адресу АК „Михајло Живић“, Веце Корчагина 7, 
37000 Крушевац. Попуњава се и доставља пријава дата у прилогу овог билтена. 

 

Котизација за такмичење износи 150 евра. 
 
Котизација подразумева: Учешће на такмичењу, помоћ метео и техничке службе, коришћење 
радионице, израду билтена, суђење и остале информације у току такмичења, као и мајцу и качкет, 
као и ручак у периоду од 31.07 до 05.08.2019 године. 
 

 

Цена шлепа за време такмичења (31. јул -05. август) и у време тренинг дана (29.-30. јул) износи  
26 евра по лету, у динарској противвредности по дневном курсу евра за тај дан. 
За једрилице које буду слетале на алтернативне аеродроме биће обезбеђен шлеп у 
аерозапрези до аеродрома полетања на задатак, о трошку такмичара. 

 

Уплата се врши на следећи рачун:  
Аероклуб „Михајло Живић“  
Веце Корчагина 7, 37000 Крушевац  
ПИБ 102883994  
МБ 07217447  
Жиро рачун 205-62300-10 

 

Котизацију је могуће уплатити и приликом регистрације, по дневном курсу евра за тај дан. 
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7 – ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА И НАГРАДЕ 

 

У складу са прописима из ОСП ВСС, у оквиру пласмана за ДП, непосредни 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. 

 

8 – СМЕШТАЈ И ИСХРАНА 

 

Организатор обезбеђује ручак у периоду од 31.07. до 05.08.2019. године Такмичари самостално 
обезбеђују смештај и остале оброке. 
Смештај је могућ у приватним собама у непосредној близини аеродрома,  За више информација – 
контактирати организатора. 
Могући смештај у граду Крушевцу: 
 

- Коначиште „Babiko EX“, Адреса: Цара Лазара 474, 37208 Читлук – Крушевац, Телефон: 
+381 37 692 702 и +381 65 953 8 619;  
 

- Хостел „Лукас“, Адреса: Цара Лазара 198, 37000 Крушевац,  
Телефон: +381 37 3 500 588 и +381 65 3 500 588; 
 

- Хотел „Голф“, Адреса: Гаврила Принципа 74, 37000 Крушевац, 
Телефон: +381 37 460 563, +381 37 3462 820 и +381 64 251 50 15; 
 

- Хотел „Даби“, Адреса: Достојевског бб, 37000 Крушевац, 
Телефон: +381 37 491 061. 
 
Напомена, у случају да постои довољан број заинтересованих за спавање у војним 
шаторима, клуб је у могућности да обезбеди смештај у  војним шаторима са војничким 
креветима без надокнаде 

 

9 – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 

 

Право учешћа на такмичењу имају сви пилоти једрилице који поседују ФАИ такмичарску дозволу и 
важећу пилотски дозволу.  
Према прописима из Општег спортског правилника ВСС, Државно првенство ће бити признато ако 
на њему учествује минимум 6 такмичара из 4 клуба члана ВСС. 

 

10 – 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 Правилник првенства Србије у ваздухопловном 
једриличарству. Такође такмичење ће се одвијати у складу са Општим спортским правилником 
ВСС и Спортским правилником ФАИ. 
 

 

Техничка спецификација за признавање ИГЦ летова такмичара коришћење одобрених IGC 
Flight Recordera – у складу са ФАИ прописима. https://www.fai.org/igc-documents 

 

Бодовање се обавља према систему бодовања од 1000 поена – „1000 Points Scoring  
System“. 

Списак рута и попис координата окретних тачака, и друге повољности у 
колико обезбедимо прецизније ће бити дате у Билтену бр. 2 
 
 
 



 
 
 
 

 

ПРИЈАВА ТАКМИЧАРА  
 

 

Име и презиме:  
 

АероКлуб:  
 

Е-mаil 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 , приватно или хотел  
 

Датум доласка:  
 

Додатне напомене (по потреби):  
 

Име и презиме помоћника такмичара 

 
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, нећу тражити обештећење од организатора 
такмичења. 
 
 

 

Датум и место: 
 

 

Потпис такмичара: 
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