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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПРЕЦИЗНОМ ЛЕТЕЊУ и АЕРОРЕЛИ ЛЕТЕЊУ 

18 – 22. септембар  2019.године 
Кикинда 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ПОЗИВ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
 
 
 
1. Организатори такмичења: 
 
Организатор Првенства Србије у прецизном летењу и аерорели летењу, (у даљем 
тексту: такмичење) је Ваздухопловни савез Србије (у даљем тексту организатор) а 
непосредни организатор је Аероклуб "Кикинда" из Кикинде  (у даљем  тексту: 
непосредни организатор).  
 
2. Време и место одржавања:   
Такмичење ће се одржати од 18. – 22. септембра 2019. на спортском аеродрому у 
Кикинди. 
 
 
3. Циљ такмичења:   
Пласман и квалификација  пилота такмичара у прецизном и аерорели летењу;  
Усавршавање пилота у прецизном и аерорели летењу; 
Афирмација спортског ваздухопловства; 

 
 

4. Право учешћа на такмичењу   
4.1. Такмичење ће се одржати у конкуренцији за државно првенство и у међународној 
       отвореној конкуренцији. 
4.2.  У конкуренцији за државно првенство на такмичењу могу учествовати само   
        такмичари и аероклубови који су чланови ВСС.  
4.3.  У отвореној међународној конкуренцији, на такмичењу могу учествовати екипе и   
        такмичари из других земаља које непосредни организатор позове. 
4.4. Такмичење ће се одржати у појединачној и екипној конкуренцији. 
4.5.   Екипу сачињавају такмичари из истог аероклуба или НАЦ, по пријави и са   
        доказом о припадности истом клубу или НАЦ.  
4.6.   Државно првенство ће бити званично у складу са Општим спортским  
        правилником ВСС.  
4.7.  Ако се у предвиђеном року не појави потребан број такмичара, или из других   
        објективних разлога не постоји могућност одржавања такмичења, непосредни   
        организатор задржава право на отказивање такмичења уз благовремено   
        обавештавање пријављених такмичара и поврат извршених уплата. 
 

 
5. Правила такмичења:   
5.1. Такмичење ће се одржати у свему према Општем Спортском правилнику ВСС и 

Правилнику ФАИ и ВСС за прецизно летење и аерорели летeње.  
 
 
 
 



 

 

6. Организациони одбор такмичења: 
 

1. Ника Адамов председник АК Кикинда 
2. Марко Прочикевић заменик председника АК Кикинда 
3. Лабуд Булатовић председник ВСС 
4. Жељко Овука секретар ВСС 
5. Никола Станков ЈАТ ПА Београд 
6. представник Града Кикинда 

 
7. Руководство такмичења, судије и жири такмичења:  
 
7.1. Директор такмичења:       Пановић Горан 
7.2. Судијски колегијум: Joн Кадарјан, главни судија и судије: 

Зоран Димић, Сузана Димић, Иван Филко и Вукалица 
Михаиловић. 

7.3.     Руководилац летења:      Ника Адамов 
7.4.     Заменици руководиоца 
           летења: Јон Кадарјан и Зоран Димић 
7.5.     Делегат ВСС:  одредиће се у Билтену 2 
7.6. Такмичарски жири:  Жири такмичења сачињавају делегат ВСС, директор  
                                                      такмичења и главни судија.                                                    
7.7.   Tехничкa службa:               ЈАТ привредна авијација 
 
8. Пријаве и котизација (такмичарска такса) за учешће на 

такмичењу   
 

8.1. Пријаве за  учешће на такмичењу подносе се Ваздухопловном савезу Србије  
           ул. Узун Миркова бр. 4/1, 11000 Београд или непосредном организатору на             
           e-mail: nikaadamov@gmail.com  

Пријаве се подносе само на прописаном обрасцу пријаве, датом у прилогу 
овог билтена, које морају бити достављене у ОРИГИНАЛУ. Пријаве ће бити 
прихваћене само уз плаћен одговарајући износ такмичарске таксе уз пријаву 
(уплатница уз пријаву) 

8.2. Рок за достављање пријава је 15. август 2019. године. 
8.3. Котизација трошкова (такмичарска такса) за учешће на такмичењу у прецизном 

летењу у конкуренцији за државно првенство за домаће учеснике износи 
12.000,оо динара по једном такмичару (пилоту).  

8.4. Котизација трошкова (такмичарска такса) за учешће на такмичењу на аерорели 
летењу у конкуренцији за државно првенство за домаће учеснике износи 
24.000,оо динара по посади.  

8.5. Котизација трошкова (такмичарска такса) за учешће на такмичењу у отвореној 
међународној конкуренцији за оба такмичења износи 100 ЕУРА по једном 
такмичару за прецизно летење и 200 ЕУРА по посади за аерорели и у њу није 
урачунато гориво за такмичење..  
У такмичарску таксу урачунати су смештај и исхрана такмичара и 
организациони трошкови такмичења.  Котизација не обухвата мазиво за 
такмичење. 
  

8.6. Такмичарска такса се уплаћује на рачун АК «Кикинда».  
           За динарске уплате број рачуна је 310-6168-42 Continental banka.   
           Сврха уплате: котизација за ДП – за екипу ________________ 

Такмичари из иностранства могу извршити и девизне уплате у динарском 
износу на благајни аероклуба, на дан доласка на такмичење. 



 

 

8.7. Рок за уплату таксе  је 15. август 2019. године. Уплате после датог рока неће 
се прихватити.   

 
9. Услови  учешћа:  
На такмичењу, у конкуренцији за државно првенство, могу да учествују пилоти: 
- са важећом дозволом спортског или професионалног пилота авиона, који имају 
 најмање 100 часова самосталног летења авионима од чега најмање 5 часова у овој                     
години, а копилоти морају да имају важећу спортску дозволу спортског пилота; 
- који имају важећу спортску дозволу ВСС са маркицом за 2019. годину, 
- који су у року поднели пријаву за учешће на такмичењу;   
- за које је уплаћена котизација прописана овим Билтеном. 
 
10. Авиони за такмичење:  
Пилоти могу да се такмиче на свим типовима авиона, чије су путне брзине 150 км/час.  
На једном авиону могу да се такмиче највише две посаде у рели летењу и два пилота 
у прецизном летењу.   
 
11. Гориво и мазиво за такмичење: Гориво, без наплате накнаде, у количини 
потребној за такмичење, по нормативу потрошње, обезбеђују организатори 
такмичења. Такмичари су обавезни да са собом понесу потребно авио-уље за своје 
авионе. 
 
12. Смештај и исхрана: 
Организатори такмичења обезбеђују смештај и исхрану такмичара за време 
такмичења. 
 
13. Ленгерисање авиона: 
Ваздухоплови ће се ленгерисати  на отвореном простору. На аеродрому је 
обезбеђена чуварска служба. 
Такмичари су обавезни да са собом понесу прибор за ленгерисање авиона. 
 
14.  Такса на приговоре на одлуке судијског колегијума 
 
 14.1. Екипе и такмичари имају право на жалбе на судијске одлуке. Свака жалба мора 

се предати у складу са Општим спортским Правилником ВСС. 
14.2. Жалбе се подносе искључиво писмено, Делегату такмичења. Такса за сваки  
          приговор на  одлуку судијског колегијума износи 50 ЕУРА у динарској                
          противвредности.  
14.3.  У случају усвајања приговора од стране такмичарског жирија, уплата се враћа,  
           а у случају одбијања приговора уплата се приходује у корист непосредног   
          организатора за покриће организационих трошкова такмичења.  
14.4. Одлуке Жирија такмичења су коначне за време такмичења. 
 
15. Награде: 
Награде победницима додељује ВСС. Награде ће се доделити према следећем: 
- спортске медаље, за освојено  1, 2. и 3. место по дисциплинама; 
- спортске медаље, за освојено  1, 2. и 3.место у појединачном генералном  
  пласману; 
- пехар, за освојено 1. место у појединачном генералном пласману; 
- пехар, за освојено 1.место у екипном генералном пласману; 
 
 
 



 

 

  
16. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
16.1. Сви евентуални спорови решаваће се у складу са Општим спортским 

правилником ВСС, правилником  ВСС за прецизно и рели летење  и 
такмичарским правилима.  

16.2. Право тумачења овог Правилника за време такмичења, има само такмичарски  
жири. 
 
 
За ближе информације се можете обратити на следеће телефоне: 
061 146 1 666 – Ника Адамов 
065 87 35 143 – Марко Прочикевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Програм такмичења 
 
 
Среда 18. септембар  2019. 
 
до 16.00 ч.   Долет  и долазак такмичара 
16.00 до 17.00 ч.  Пријављивање такмичара и преглед докуметације 
17.00 до 18.00 ч.  Састанак руководства са такмичарима 
18.00 до 20.00 ч.  Семинар за судије 
20:30ч    Вечера 
 
Четвртак 19. септембар  2019. 
 
06.30 до 07.00 ч.  Доручак 
07.00 до 07.30 ч.  Превоз на аеродром 
08.00 до 08.30 ч.            Припрема, брифинг за прецизно летење 
08:45ч    Свечано отварање такмичења 
09.00 до 13.00 ч.  Извршење  1. (прве) такмичарске маршруте у прецизном летењу 
13:00 до 14.00 ч.  Ручак 
14.00 до 19.00 ч  Брифинг и извршење  2. (друге) такмичарске маршруте у   
                                               прецизном летењу 
19:30ч                                    Превоз до хотела  
20:00ч    Вечера 
 
Петак  20. септембар  2019. 
 
07.00 до 08.00 ч.  Доручак 
08.00 до 08.30 ч.  Превоз на аеродром 
09.00 до 13.00 ч.            Припрема, и извршење прецизног слетања за прецизно летење 
13:00 до 14.00 ч.  Ручак 
14.00    Слободно време 
20.00 ч.     Вечера 
21:00ч    Саопштење резултата у прецизном летењу 
 
Субота 21. септембар  2019. 
 
06.30 до 07.00 ч.  Доручак 
07.00 до 07.30 ч.  Превоз на аеродром 
08.00 до 08.45 ч.            Припрема, брифинг за аерорели летење 
09.00 до 13.00 ч.  Извршење  1. (прве) такмичарске маршруте у аерорели летењу 
13:00 до 14.00 ч.  Ручак 
14.00 до 19.00 ч  Брифинг и извршење  2. (друге) такмичарске маршруте у   
                                               аерорели летењу 
19:30ч                                    Превоз до хотела  
20:00ч    Вечера 
 
Недеља 22. септембар 2019. 
 
07.00 до 08.00 ч.  Доручак. 
08.00 до 08.30 ч.  Превоз на аеродром. 
09.00 Саопштење резултата у Аерорели летењу 
10:00 до 12.00ч Проглашење победника и подела медаља и пехара за такмичења 

у прецизном и аерорели летењу 
12.00 ч.             Свечани ручак и повратак посада на матичне аеродроме. 
                                               
                      
У случају лошег времена или других околности, организатор задржава право измене у 
програму такмичења. 



 

 

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПРЕЦИЗНОМ ЛЕТЕЊУ И АЕРОРЕЛИ ЛЕТЕЊУ 
18 – 22. септембар 2019. године 

Кикинда 
-------------------------------------------------------------------- 

Пријаву послати на адресу: 
ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ  
11000 БЕОГРАД 
Узун Миркова бр. 4/1 
  и на e-mail: nikaadamov@gmail.com  
РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ 15. август 2019.год. 

ЗВАНИЧНА ПРИЈАВА 
 
За учешће екипе Аероклуба /  НАЦ ______________________________на  

1. Државном Првенству Србије    А.  Аерорели летење 
2. Отвореном првенству  Србије  - 2019.  Б.  Ппецизно летење 

                                                            (заокружити одговарајући број и слово)                           
од 18 – 22. септембра 2019. године у Кикинди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вођа екипе:________________________________________ 
 
Ми, доле 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 
прецизно 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: 
 
 1.__________________________________ 
                                                                                              м.п.                                                         
 2.__________________________________ 
                                                                                                                                                Овлашћено лице АК / НАЦ 
 3.__________________________________                                                      __________________________________ 

ПИЛОТ:________________________________________________________________ 
 
Дозвола:___________________________Број: ___________ 
 
Укупан налет на авионима:______________ од тога у овој години: __________ 
Члан Аеро клуба__________________________________________________________ 
Тип и рег. ознака авиона ___________________________________________________ 
Уверење о пловидбености ДЦВ бр. _____________  Важи до:_____________________ 
 
 ПИЛОТ:________________________________________________________________ 
 
Дозвола:___________________________Број: ___________ 
 
Укупан налет на авионима:______________ од тога у овој години: __________ 
Члан Аеро клуба__________________________________________________________ 
Тип и рег. ознака авиона ___________________________________________________ 
Уверење о пловидбености ДЦВ бр. _____________  Важи до:_____________________ 
 

ПИЛОТ:________________________________________________________________ 
 
Дозвола:___________________________Број: ___________ 
 
Укупан налет на авионима:______________ од тога у овој години: __________ 
Члан Аеро клуба__________________________________________________________ 
Тип и рег. ознака авиона ___________________________________________________ 
Уверење о пловидбености ДЦВ бр. _____________  Важи до:_____________________ 
 
 

ЧЛАН АЕРОКЛУБА: __________________________________________ 


