
 
 

 
 
 
 
 
 

Аероклуб „УТВА“ Панчево 
Жарка Зрењанина 28 
26000 Панчево 
26.02.2019.год 

 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТО ВОЈВОДИНЕ И СРБИЈЕ 

У РЦ МОДЕЛАРСТВУ 
 

Дисциплине: 

 
РЦ Једрилице на електро-погон – у свим елементима идентична правила Ф5Ј по ФАИ 
правилнику осим ограничења висине лета а по правилнику усвојеном од стране ВСС. 
 
Датум и место: 

 09. јун 2019. године 

 спортстки аеродром ''Утва'' Панчево.  
 У случају лоших метео-услова алтенативни термин је субота 16. јун 2019. 

 
07:30 - 08:00  Долазак и регистрација такмичара, време за тренинг 
08:00 - 08:15  Званично отварање такмичења 
08:15 - 08:30  Брифинг организатора са судијама и такмичарима 

08:30 - 09:30  Припрема за први турнус и старт 1. турнуса-сениори. 
09:30 - 10:00  Припрема за први турнус и старт 1. турнуса-јуниори. 
10:00 - 11:00  Припрема за други турнус и старт 2. турнуса-сениори. 
11:00 - 11:30  Припрема за други турнус и старт 2. турнуса-јуниори. 

11:30 - 12:30  Пауза за оброк и освежење 

12:30 - 13:30  Припрема за трећи турнус и старт 3. турнуса-сениори. 
13:30 - 14:00  Припрема за трећи турнус и старт 3. турнуса-јуниори. 
14:00 - 15:00  Припрема за четврти турнус и старт 4. турнуса-сениори.  

15:00 - 15:30  Флај-оф и сабирање коначних резултата. 
15:30 - 16:00  Проглашење победника додела награда и свечано затварање  
16:00 - 18:00  РЦ шоу – слободно летење. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Право учешћа: 

 

Сви такмичари пријављени код представника АК ''Утва'' Панчево (Дамир Белић) 
 
Индивидуални пласман и награде: 

Спортски трофеји ВСС, пехар, медаље, дипломе за најбоље у укупном, пласману а 
према одредбама „Општег Спортог Правнилника“ и „Такмичарског правилника за 
ваздухопловно моделарство“ ВСС. 
 
Посебне напомене о правилима такмичења: 

Одредбе међународног и домаћег правилника о судару модела са другим особама и 
понављања покушаја односно лета односе се искључиво на сударе унутар 
декларисаног терена. 
 
Пријаве: 

Крајњи рок за пријаву такмичара је 01.06.2019.  

E-маил адреса:   damirbeli@live.com 

Тел:           +381 061 20 48 336 
 
Котизација: Нема. 
 
Остало: 

Организатор не сноси никакву одговорност за штету причињену од стане или ка 
трећим лицима. 
Током такмичења није дозвољена употреба других летелица осим такмичарских 
модела, а посебно је строго забрањена употреба дронова за снимање без 
одговарајућих писмених одобрења и дозвола надлежних органа Републике Србије. 
 
Спортски поздрав!  
 
 
                        председник аероклуба  
      „УТВА“ Панчево 
                                                                                             Синиша Шијачић 
  

                                                                           ________________________ 
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П Р А В И Л Н И К 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ И СРБИЈЕ У РЦ МОДЕЛАРСТВУ 

 

1. Карактеристике РЦ  једрилица са електричним мотором  

а)   - Максимална површина 150 дм2                                                                                    
 - Максимална маса узлетања 5 кг 
 - Максималан распона крила 4 м 
 - Оптеррећење крила 12 до 75 г/дм2 
 - Било који тип пуњивих батерија 
 - Може се користити било који тип мотора 

б) Радио опрема која не користи технологију широке фреквенције и према 
међународним стандардима мора бити у могућности да ради истовремено са другом 
опремом при размаку од 10 КХз испод 50 МХз и при размаку од 20 КХз изнад 50 МХз. 
Када радио опрема не испуњава овај захтев, такмичар се може такмичити тако што ће 
самостално стартовати. 

ц) Забрањен је сваки уређај за пренос информација од модела до такмичара. 
Пријемник технологије широке френвенције који преноси информације назад 
предајнику који се користи за такмичаре, не сматра се "уређајем за преношење 
информација са модела до такмичара", под условом да се једина информација која се 
пренесе за сигуран рад модела, тј. јачина сигнала и напон пријемне батерије, али не и 
било које позиционирање или висина.  

д) Такмичар може на такмичењу користити највише три (3) модела авиона. Такмичар 
може комбиновати делове модела авиона током такмичења, под условом да је 
резултујући модел у складу с правилима и  да су делови проверени пре почетка 
такмичења. 

е) Целокупан баласт мора бити постављен интерно и сигурно причвршћен унутар 
конструкције модела. 

ф) Доња страна модела не сме имати никаква испупчења или уређаје за заустављање 
(нпр. вијак, испупчење у виду зубаца као и сл.), што ће узроковати успоравање на 
земљи током слетања. Преклопни пропелер или реп, укључујући вертикални 
стабилизатор, не сматра се испупчењем или системом за заустављање. 
 

 

 

 



2. Такмичари и помоћници 

а) Такмичар мора сам управљати својом радио опремом. 

б) Сваком такмичару је дозвољен један помоћник. 

ц) У току радног времена, није дозвољена било каква  употреба телекомуникационих  
    уређаја (укључујући примопредајнике и телефоне) на терену од стране такмичара,     
    помоћника или другог лица 
 

3. Узлетиште 

а) Такмичење се мора одржати на узлетишту довољне величине да одговара 
одређеном распореду и има разумну нививелацију терена, односно без превеликих 
нагиба, неравнина и таласа. 

б) У пречнику од 100 метара од места лансирања/слетања не сме бити никаквих 
значајних препрека, који би могле да представљају сметњу при лансирању и слетању. 

ц) Узлетиште мора садржати једну јасно означену тачку лансирања/слетања за сваког 
такмичара у групи. Места за лансирање/слетање морају бити постављена порпечно на 
преовлађујући правац ветра, с минималним растојањем од десет (10) метара.  

д) Узлетиште мора такође садржати јасно означени приступни коридор ширине од шест 
(6) метара, а са најближом ивицом од најмање 15 метара од места лансирања/слетања. 
(Напомена: Уколико се очекују слаби ветрови или променљиви правци ветра, 
организатор може поставити додатна места за лансирање/слетање низ ветар за каснију 
алтернативну употребу.) Коридор приступа се мора проширити десет (10) метара изван 
првих и последњих места за лансирање/слетање. 

е) Приступни коридор је предвиђен да дефинише област узлетишта коју ће такмичари, 
помоћници и менаџери тима користити за кретање до и од места лансирања/слетања и 
да обезбеди дефинисано подручје за кретање других особа које су повезане са 
администрацијом такмичења. ) Приступни коридор мора бити без икаквих препрека. 

 

4. Безбедносна правила 

а) Свака појединачна кршења безбедносних правила биће кажњена одбијањем поена, 
као што је детаљније наведено у коначном резултату такмичара. Казне се наводе на 
листи резултата Рунде у коме су се кршења догодила. У случају грубих прекршаја 
безбедности или намерног изазивања опасности у току такмичења, директор 
такмичења је овлашћен да дисквалификује и одстрани такмичара са такмичења. 

б) Организатор мора дефинисати подручје безбедности. Ово укључује приступни 
коридор и сва друга ограничена подручја за летење. (нпр. ниско летење изнад кампова, 
зграда, путева итд.) Директор такмичења је дужан да, пре такмичења, усмено или 
писмено пренесе и појасни свим такмичарима шта све представља зону безбедности. 

ц) Свако кршење везано за подручја безбедности носе -300 бодова, као што је 
организатор дефинисао 

д) Ниједан део модела не сме да се остави или да борави унутар приступног коридора, 
у супротном, казна је -300 бодова. 

е) Модел не сме доћи у контакт са било којом особом унутар приступног коридора, у 
супротном казна је -1000 бодова.  



(Препоручује се да модел који долази у зону термике у којој је претходно стациониран 
други модел, одржава исти правац кружења.) 

 

5. Такмичарски летови  

а) Такмичару је дозвољено најмање четири (4) лета у квалификационим рундама. 

б) Такмичару ће бити дозвољен само један покушај за сваку рунду. 

ц) Дозвољен је покушај где модел лансира такмичар или његов помоћник. 

д) Ако мерач времена није измерио никакво време, такмичар има право да понови лет. 

 

6. Поновљени летови 

а) Такмичар има право на поновни лет уколико се: 

- његов модел у процесу полетања судари са другим моделом; 
- његов модел судари са другим моделом током лета; 
- мерач времена није измерио време; 
- његов покушај је био ометен или прекинут неочекиваним догађајима који су ван    
његове контроле. 
- да би добио одобрење за поновни лет, такмичар се мора побринути да мерачу 
времена пријави ометање и да свој модел приземљити што пре након тог догађаја. 
- ако такмичар настави процес лансирања, или настави лет након ометања, сматра се 
да се одрекао права на ново радно време. 

Ново радно време за такмичаре који су добили парво на поновљени лет, додељује у 
складу са следећим редоследом приоритета: 
- у следећој некомплетној групи, или у комплетној групи са додатне локације за 
лансирање/слетање; или 
- у новој групи од најмање три (3) такмичара који понављају лет.  

7. Отказивање лета и/или дисквалификација 

Лет је отказан и забележен као оцена нула ако је: 
а) такмичар користио модел који није усклађен са било којом одредбом правила  

б) модел остане без било којег дела током лансирања или лета, осим када се то деси 
као последица судара у ваздуху са другим моделом, или слетања (контакт са тлом); 

ц) моделом управљао неко ко није такмичар; 

д) такмичар користи било какву врсту помоћи од стране лица које није пријављено као 
његов помоћник. 
 

Такмичар је дисквалификован уколико, по процени организатора, постоји намерно или 
очигледно кршење правила или небезбедно летење. 

 

 

 

 



 

8. Организација летења 

8.1. Рунде и групе 

а) Такмичење се одвија по рундама. Рунда начелно траје 60 минута. У складу са 
условима (број такмичара, број стартних места, метеоролошке прилике и сл.) 
Организатор може скратити и продужити трајање рунди. У оквиру једне рунде,  
такмичари имају парво да реализују по један лет.  

б) У зависности од укупног броја такмичара и расположивих стартних места, 
организатор ће формирати групе, за свако стартно место по један такмичар. Састав 
група ће се пре првог старта одредити извлачењем, водећи рачуна да се у групи не 
нађу такмичари чије радио опреме могу да сметају једна другој. 

ц) Редослед група ће се за сваку рунду померати, тако што ће група која је у претходној 
рунди летела прва – летети последња; 

 
8.2. Летење у групама 

а) Пре почетка радног времена, такмичари имају право на време за припреме у трајању 
од пет (5) минута, током којег заузимају позиције на додељеним местима за 
лансирање/слетање и припремају своје моделе за лет. Време припреме не сме почети 
пре краја претходног радног времена групе. 

б) Радно време за сваку групу је шест (6)* минута. 

ц) Сваки намерни покушај одлагања почетка радног времена од стране такмичара, 
његовог помоћника или менаџера тима, ометањем приступног коридора резултираће 
нултим резултатом за ту рунду. 

д) Организатори морају потврдно и недвосмислено указати на почетак радног времена 
групе, путем звучног сигнала; 

е) Звучни сигнал се мора дати када протекне пет (5) минута радног времена групе. 
Поред тога, последњих десет (10) секунди морају се звучно назначити одбројавањем. 

ф) Крај радног времена групе мора бити потврдно означен звучним сигналом, као и  
почетак.  
 

*Организатор такмичења може радно време скратити, ако метеоролошке прилике 
то диктирају, или продужити за fly of. 

 
9. Контрола предајника 

Контролу предајника врши техничка комисија приликом техничке контроле модела. 
Контролом се установљава дали постоје предајници који међусобно могу да се ометају. 
Ако постоје, такмичари са таквим предајницима се распоређују у различите групе, како 
не би стартовали у исто време, а у току трајања радних времена, само предајник 
такмичара чије је радно време у току сме да буде изузет од техничке комисије. 

 

 



 
 
10. Лансирање 

а) Организатор такмичења одређује главни правац лансирања. Сва лансирања мора 
бити изведена у овом општем правцу, чак и у условима ниског или променљивог правца 
ветра. За свако кршење овог правила примјењује се казна од 100 бодова. 

б) Мотор не сме да се покреће пре него што се добије сигнал за стартовање, односно 
за почетак радног времена. За свако кршење овог правила примењује се казна од 100 
бодова. 

ц) Максимално време рада мотора од тренутка лансирања је 30 секунди, једнократно. 
Прекорачење овог времена, или вишекратно покретање мотора у оквиру једног радног 
времена, кажњава се уписивањем нула (0) поена за ту рунду. Судија је дужан да 
последњих 5 секунди времена рада мотора гласно одброји уназад како би обавестио 
такмичара о скором истеку времена. 

д) Ако организатор не одреди другачије, модели морају бити лансирани у пречнику од 
четири (4) метра од места за лансирање/слетање такмичара. Покушај је поништен и 
забележен као нулти резултат, уколико се модел не лансира у оквиру горе наведене 
удаљености. 

е) Лансирање мора бити равно напред са упаљеним моторима. Било која друга врста 
лансирања није дозвољена. За свако кршење овог правила примењује се казна од 100 
бодова. 

ф) Покушај је поништен и евидентиран као нулти резултат, уколико је модел лансиран 
пре почетка радног времена групе. 

г) Мерачи времена морају бити у позицији иза пилота како би посматрали лансирање, 
али не смеју ометати пилота или његовог помоћника. 

 

11. Слетање 

а) Пре почетка такмичења, организатори морају доделити место лансирања/слетања 
сваком такмичару за сваку рунду. Такмичар је одговоран да се побрине да увек користи 
исправно место за слетање. 

б) Организатор мора одредити смер коначног приступа слетању. Сви коначни приступи 
морају бити изведени у овом правцу чак и у условима ниског или променљивог правца 
ветра. За свако кршење овог правила примењује се казна од 100 бодова. 

ц) Мерачи времена морају бити у позицији иза пилота одакле ће посматрати слетање, 
али не смеју ометати пилота или његовог помоћника. 

д) Мерачи времена, помоћници и такмичари не смеју ометати друге такмичаре или 
њихове помоћнике на суседним стартним местима. 

е) После слетања, такмичари могу узети свој модел авиона пре краја њиховог радног 
времена, само уколико не ометају друге такмичаре или друге моделе из своје групе. 

12. Бодовање 

а) Покушај летења се мери од тренутка ослобађања од руке такмичара или његовог 
помоћника до тренутка слетања модела и потпуног заустављања; 



б) Време лета у секундама мора бити заокружено до најближе секунде. 

ц) Један бод биће додељен за сваку пуну секунду лета у оквиру радног времена, до 
максимално 360 бодова (тј. 6 минута) за прелиминарне рунде или 600 бодова (тј. 
максимално 10 минута) за флy офф. 

д) Уколико је измерено време лета је за више од једног (1) минута дуже од радног 
времена за текућу рунду, резултат за тај лет је 0 (нула) 

 е) Бонус за слетање биће додељен у складу са растојањем од места 
лансирања/слетања које су означили организатори према следећој табели:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф) Бонус бодови за дистанцу при слетању мере се од врха носа модела у стању 
мировања до средишње тачке места лансирања/слетања додељене такмичару. 
Нееластична трака обележена бонусним (слетним) бодовима чији је почетак 
причвршћен у средишњу тачку, тпредставља средство којим се мере ова растојања. 

г) Уколико током процеса слетања модел дотакне такмичара или његовог помоћника 
(или менаџера тима ако је присутан) или било које намерно постављене препреке, 
додељује се нулти бонус за слетање. 

х) Бонус за слетање неће се доделити уколико је модел лети дуже од дозвољеног 
радног времена за текућу рунду. 

и) Такмичар који постигне највећи збир бодова који садрже бодове за лет, бодове за 
слетање, биће победник групе и биће му уписан резултат хиљаду (1000) бодова за ту 
групу. 

ј) Преосталим такмичарима у групи биће додељени бодови на основу процента укупног 
броја бодова победника групе и израчунати га из укупног резултата на следећи начин: 
(број бодова такмичара) / (број бодова победника групе) * 1000 

к) Казнени бодови се наводе у листи резултата рунде у којој је дошло до кршења 
правилника. Сви казнени бодови биће одбијени од укупног резултата такмичара на 
крају сваке од прелиминарних рунди, пре израчунавања наведених у пасусима ф) и г)  
ове тачке. 
 

 

Удаљеност (м)        Бодови 

До 1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

6 50 

7 40 

8 30 

9 20 

10 10 

Преко 10 0 



 

13. Коначна класификација 

а) Ако се лети четири (4) или мање квалификационих рунди, укупни резултат који је 
постигао такмичар, биће збир његових бодова за све рунде. Ако се лети више од четири 
(4) рунде, онда ће његов најнижи резултат бити одбачен пре него што се утврди његов 
збирни резултат. 

б) На крају квалификационих рунди 30% (заокружено) такмичара са највећим збирним 
резултатима биће смештени у једну групу која садржи најмање шест (3) и највише 
четрнаест (10) за флy офф. Из оперативних разлога организатор може поставити нижи 
максимум. 

ц) Потребно је летети најмање три (3) или највише четири (4) Рунде. Осим уколико 
организатор не смањи на два (2) у случају лошег времена или слабе видљивости. 

д) Радно време за рунде летења за флy оф је дсет (10) минута. Звучни сигнал се мора 
дати на почетку радног времена групе и на тачно девет (9) минута. Поред тога, 
последњих десет (10) секунди морају се звучно назначити одбројавањем. 

е) Бодовање рунди за лет се врши на исти начин као и за квалификационе рунде. 

г) Коначно пласирање такмичара који се квалификују за летење, утврђују се њиховим 
укупним збирним резултатима у рундама флy офа. 

ф) У случају да два или више такмичара имају исти збирни резултат, завршне позиције 
такмичара се одређују њиховом одговарајућом позицијом у квалификационим рундама; 
виши позиционирани такмичар добија вишу коначну позицију. 

 

14. Препоруке 

14.1. Организациони захтеви 

а) Организатор се обавезује да ће: 

• Саставити техничку комисију од најмање 3 члана по свом избору 
Задатак техничке комисије је да: 

− Изврши контролу и оверу модела – распон, тежину и површину крила. 

− Изврши контролу и оверу предајника, те предајнике који могу да се 
     међусобно ометају током такмичења држи под контролом. 

 

• Саставити такмичарску комисију коју чине директор такмичења И 2 члана из 
редова такмичара 
Задатак такмичарске комисије је да: 

− Утврди постојање свих услова за обављање такмичења и изврши проверу 
     свих уређаја за мерење и давање звучних сигнала. 

• обезбедити такве техничке услове у којима сваки такмичар нема никаквих сумњи 
у погледу прецизног тренутка када радно време групе почиње и завршава. 

б) Сваки звучни сигнал може бити сирена, звоно или слично. Треба запамтити да звук 
не иде далеко супротно од ветра; стога се позиционирање аудио извора мора пажљиво 
осмилити. 

ц) Звучни сигнал мора бити јасан и недвосмислен у значењу. 



д) У циљу фер такмичења, минимални број такмичара у било којој групи је три (3). Како 
се такмичење наставља, неки такмичари могу бити у обавези да се повуку из 
различитих разлога. Када се појави група са пет (5) или мање такмичара, организатор 
треба да повуче такмичара из групе и тиме осигура да, ако је могуће, није летео против 
било ког другог такмичара у претходним рундама и да је његова учесталост 
компатибилна . 

е) За такмичења са 30 пилота или мање, на почетку такмичења организатор треба да 
повуче такмичара из касније групе када се задеси да група садржи четири (4) или мање 
такмичара уместо минималних шест (6) на почетку такмичења или отказати групу и  
попунити остале групе према томе. 
 

14.2. Одговорности мерача времена 

Организатор се мора побринути да сви мерачи времена буду свесни колико су важне 
њихове дужности, њихове одговорности и захтеви за сигурношћу на узлетишту. 
Организатор мора темељно упознати мераче времена са правилима, посебно онима 
који у одређеним случајевима захтевају брзе позитивне реакције како конкурентске  
шансе у такмичењу не би биле угрожене. 
 

Мерачи времена морају: 

- регистровати тренутак покретање и заустављања мотора; 
- посматрати лансирање, лет и слетање и забележити било каква кршења правила; 
- мерити и евидентирати времена летења; 
- мерити и забележити бонус бодове за растојање при слетању; 
- не ометати пилота или његове помагаче, као ни оне на суседним местима. 

 

 



   
 

 

  

Аероклуб „УТВА“ Панчево 
    

 

  ПРИЈАВА 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ И СРБИЈЕ У РЦ 

МОДЕЛАРСТВУ 

 

ПОДАЦИ О ТАКМИЧАРУ  

Име и презиме такмичара  

ЈМБГ  

Место  

Аеро клуб или друга 

организација 
 

Модел 1* назив, тежина у кг 
и распон у м 

 

Модел 2* назив, тежина у кг 
и распон у м 

 

Модел 3* назив, тежина у кг 
и распон у м 

 

Рег.бр возила  

Контакт телефон и е-пошта  

ПОДАЦИ О ПОМАГАЧУ  

Име и презиме помагача  

ЈМБГ  

Место  

Аеро клуб или друга 

организација 
 

Рег.бр возила  

Контакт телефон и е-пошта  

*у случају самоградње унети ''самоградња'' 

Овим неопозиво пријављујем своје учешће на ''Отвореном Првенству Војводине и Србије у 
рц моделарству'' и изјављујем да сам упознат са правилима такмичења ВСС и безбедности 

на такмичењу као и да их прихватам и да ћу из у целости спроводити и сносити евентуалну 
одговорност за своје поступке. 

У циљу што боље организације такмичења у нашем и вашем интересу је да унесете тачне 

податке у пријаву. 

Сви тражени подаци су обавезни. Непотпуно попуњене пријаве ће бити одбачене. 

 

ДОБРОДОШЛИ! 
 


