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М

огло би да се истакне да 2018. година није
била лака и да није допустила било какав облик
опуштања или уживања на ловорикама после
освајања „титуле“ најбољег гранског спортског савеза у
2017. години из области неолимпијског спорта. То је била
одлука Спортског савеза Србије, која нас је обавезала
да наставимо у духу најуспешнијег гранског спортског
савеза у Србији.
То опредељење потврдила је Скупштина, која је
дефинисала наше обавезе да највећи део свог рада
усмеримо на реализацију календара спортских
такмичења у свим дисциплинама ваздухопловног спорта.
На том послу ангажоване су комисије, координатори,
чланови Управног одбора и један број аероклубова,
који су били у улози непосредних организатора. Што
се тога тиче, у 2018. години још више је афирмисано
опредељење да одређена државна првенства организује
Савез. Показало се да је то успешна пракса, али, исто тако,
треба признати да су улогу непосредних организатора
успешно остварили аероклубови у дисциплинама
ваздухопловног и ракетног моделарства, параглајдинга,
опште авијације и ултралаког летења.
То је указало на проблеме који се тичу масовности и броја
ваздухопловних спортиста у појединим дисциплинама. То,
истовремено, указује на проблеме са којима се сусрећу
аероклубови, не само када су у питању финансијска
средства за њихов рад и реализовање програма због
којих постоје и за које су регистровани као спортска

удружења. Из тих разлога, све више се отвара питање
већег учешћа Савеза у циљу решавања тих осетљивих
односа и сложених ситуација. Зато смо, уз ангажовање
комисија, координатора и појединих искусних спортских
радника и стручњака покренули иницијативу да се
сачувају, унапреде и боље организују клубови који се
баве, на пример, ваздухопловним једриличарством и
авиомоделарством. Ако се реално сабере оно што смо
урадили на том плану у току 2018.године, могло би да се
каже да се, у неким елементима, налазимо тек на почетку
озбиљног посла, како се не би догодило да неке спортске
ваздухопловне дисциплине нестану и замру. Свакако,
пред нама је, у наредном периоду, тежак и одговоран
посао, који захтева пуно ангажовање Савеза и појачан рад
аероклубова, који имају какве-такве услове за рад и који
и даље могу да ангажују наставнике и инструкторе, који
ће радити са младим ваздухопловним спортистима. Без
тога, неке ваздухопловне спортске дисциплине немају
будућност. То би, мислим, био наш пораз, који мора да се
избегне по сваку цену.
С друге стране, 2018. године остварени су изузетни
резултати у параглајдингу и аеромоделарству. Изузетно
је важно и то што су наши ваздухопловни једриличари
и падобранци учествовали на највећим светским
смотрама. Њихово учешће и остварени резултати
охрабрују и гаје нашу наду да ће сваки њихов наредни
наступ још више афирмисати ове спортске дисциплине
и повећати интересовање младих за ове, незаменљиве,
ваздухопловне активности.
У свом раду, као и протеклих година, пре свега, ослањали
смо се на наше чланове, на аероклубове, који и поред
сопствених тешкоћа, подржавају рад Савеза и његовог
руководства. То се односи на клубове који годинама
улажу велике напоре да очувају ваздухопловни спорт
и који раде стручно и одговорно, посебно на плану
неговања подмлатка, без чега нема будућности и без
чега наши спортови не могу да опстану. Посебно је
важно да се наставља успешна сарадња са Спортским
савезом Србије, од редовнх консултација и одлука о
категоризацији ваздухопловних спортиста, до нашег,
запаженог учешћа на Сајму спорта. Посебно наглашавамо
да смо у току 2018.године били у непрекидном контакту
са руководством и стручном службом Министарства
омладине и спорта и Спортског савеза Србије.
Поред нашег укупног рада и борбе да се ваздухопловни
спорт даље развија, кључну улогу има помоћ коју нам
пружа Министарство омладине и спорта. Врата тог
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министарства, министра Вање Удовичића и његових
сарадника отворена су за све наше иницијативе, програме,
захтеве, али и дилеме које се односе на најзначајнија
питања опстанка и даљег развоја ваздухопловног спорта.
Таква наше оцена односи се и на сарадњу и подршку коју
нам пружају Директорат цивилног ваздухопловства на
челу са директорком Мирјаном Чизмаров и Контрола
Летења који предводи директор Предраг Јовановић.
Прошле године, из познатих разлога, актуелизован
је статус највећих броја спортских аеродрома. Савез
је, према потреби, на захтев појединих аероклубова,
покушавао да помогне код локалних власти да се изнађу
најбоља решења како у тим срединама не би дошло
до прекида, или потпуног гашења услова за бављење
ваздухопловним спортом. Природно, Савез се највише
бавио статусом Спортског аеродрома „Лисичији јарак“.
За разлику од почетних ставова одговарајућих државних
субјеката, који су остављали минималну наду да се
„Лисичији јарак“ користи за спортске активности, крајем
2018.године дошло је до рационалнијег приступа
решењу тог проблема и то захваљујући разумевању
најодговорнијих функционера у републичкој влади
и одређеним министарствима и опредељења Савеза
да прихвати решење које одговара потребама даљег
развоја ваздухопловног спорта, не само у Београду.
У том контексту, наглашавамо да смо у току 2018.године
остварили добру сарадњу са Министарством одбране
и Војском Србије. Та сарадња односи се на учешће
припадника Војске у спортским такмичењима које Савез
организује, али и на конкретну помоћ у организовању
Државног првенства у падобранству. Истовремено,
настављена је сарадња са 204. Ваздухопловном бригадом
и Центром за електронска дејства ВС. Уверени смо
да ће у току 2019.године та сарадња бити настављена
и унапређена. Исто уверење изражавамо и када је у
питању сарадња са Министарством унутрашњих послова.
Руководство Савеза непрекидно наглашава да су
финансијске потребе ваздухопловног спорта, као
једног од најзахтевнијих и најскупљих, знатно веће од
средстава којим се располаже. Та чињеница обавезује
нас да водимо рачуна о сваком динару, а да, при томе,
све наше репрезентације, у оптималном броју и саставу,
учествују на свим светским и европским првенствима. То,
истовремено, значи да ће Савез, у складу са сопственим
обавезама, утврђеним правилницима, извршити своје
обавезе према организовању државних првенстава, у
свим ваздухопловним дисциплинама, уз обавезу да се
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испоштују критеријуми којим се регулише обавезан
број клубова и такмичара, како би та такмичења била
пуноважна и валидна. Подразумева се да ће Савез,
према потреби, обезбедити одговарајућу опрему. То
се односи и на одговарајућа такмичења, или приредбе
ревијалног карактера у неким новим, модерним
дисциплинама. За све то потребна је, или неопходна,
још боља сарадња са клубовима, као и градским
и општинским властима, не само када су у питању
ваздухопловно-спортске активности, већ и када се ради
о неговању ваздухопловних традиција.
Изражавамо уверење да ће 2019. година бити година
нових успеха ваздухопловних спортиста Србије. Томе
ће допринети још боља сарадња са аероклубовима који
се баве спортом, као и одговарајуће промене и допуне
Статута Ваздухопловног савеза Србије, које ће бити
размотрене и усвојене на наредној седници Скупштине
ВСС. Измене се односе на још већи утицај клубова,
редовних и придружених чланова, на креирање садржаја
рада Савеза, али и на спречавање негативног и штетног
деловања појединаца из занемарљивог броја клубова,
чија руководства наносе велику штету ваздухопловном
спорту и угледу Ваздухопловног савеза Србије.
Председник Ваздухопловног савеза Србије
Лабуд Булатовић

Постигнути државни
рекорди у 2018. години:
ПАДОБРАНСТВО – 1 РЕКОРД
Горан Тодоровић- Фаца, АК „Београд“
Дисциплина у којој је постигнут рекорд: "Број скокова
у тандему током једног дана са висине од 6000 м - за
падобранце са инвалидитетом"
Постигнути рекорд: 5 скочених падобранских скокова у
тандему са висине 6000 м у истом дану
Ранији рекорд: нема
Датум постизања рекорда: 09.09.2018.
Место постизања рекорда: аеродром Бовец, Словенија
ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО – 4 РЕКОРДА
Милан Петковић, АК „Београд“
Ваздухопловно једриличарство
15м класа
Брзина у троуглу 750км
92.48 км/ч
5.јануар 2018, Toукјумвел, Аустралија
Милан Петковић, АК „Београд“
Ваздухопловно једриличарство
15м класа
Прелет са унапред задатим окретним тачкама
751,3 км
5.јануар 2018, Toукјумвел, Аустралија
Милан Петковић, АК „Београд“
Ваздухопловно једриличарство
Отворена класа
Прелет са унапред задатим окретним тачкама
751,3км
5.јануар 2018, Toукјумвел, Аустралија
Милан Петковић, АК „Београд“
Ваздухопловно једриличарство
15м класа
Брзина циљ-повратак 500км
93.99км/ч
18.јануар 2018, Toукјумвел, Аустралија
ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО – 2 РЕКОРДА
Дамјан Мирковић, АК „Нова Пазова“
Ваздухопловно моделарство
Категорија: Ф1Н за Хале 1
Врста рекорда: трајање лета 42,9 секунди
Време и место постизања рекорда: ДП Ф1Н, 25.3.2018,
Нова Пазова
Лазар Лаћимић, АК „Београд“
Ваздухопловно моделарство
Категорија: Ф1Н за Хале 2
Врста рекорда: трајање лета 46 секунди
Време и место постизања рекорда: Отворени Бачка куп,
4.3.2018, Сомбор

Aeronautical
Union of Serbia

Такмичења ВСС у 2018. години:
Током године у оквиру осам спортова укупно је одржано
31 домаће такмичење, од чега 9 државних првенстава.
Највише такмичења је одржано у ваздухопловном
моделарству – укупно 13. Поред домаћих, на великим
међународним такмичењима (светска и европска
првенства) наступило је укупно 7 репрезентација – ракетни
моделари, једриличари, падобранци (2 реперезентације),
параглајдеристи (2 репрезентације) и ваздухопловни
моделари. На домаћем терену поново је одржано
такмичење у РЦ моделарству, док су на међународном
терену по први пут наступили представници Србије у
винг сјут падобранској дисциплини. Реализовано је и
лига такмичење у параглајдингу за дисциплину прелет и
прецизно слетање, лига такмичење у ваздухопловном
моделарству у дисциплинама Ф1АБЦХ и Ф1Н и сениорски
и јуниорски куп у ракетном моделарству.
Освојене медаље на међународним такмичењима у
2018. години:
5 екипно и 1 појединачно! Репрезентативци у параглајдингу у дисциплини прецизно слетање (Слободан
Малетић, Горан Ђурковић, Драган Попов, Иван Павлов,
Дејан Валек) освојили су бронзу на Европском првенству,
одржаном од 16. до 21. септембра Словенији, од
111 пилота из 19 репрезентација. Репрезентативци у
ракетном моделарству (Владимир Чипчић, Миодраг
Чипчић и Михаило Петровић) освојили су сребрну медаљу
екипно у класи С5Ц на Светском првенству у ракетном
моделарству, од 25. августа до 2. септембра у Пољској.
Репрезентативци који су обележили ову годину јесу
ваздухопловни моделари који се такмиче у категоријама
Ф1А,Б,Ц, који су били најбољи у генералном пласману
(збир резултата све три класе) на Европском првенству у
Мађарској, одржаном од 23. до 30.јула. Поред апсолутне
победе на овом такмичењу, они су донели златну медаљу
екипно у класи Ф1Б (Радоје Благојевић, Светозар Гостојић,
Бојан Гостојић) од 75 такмичара из 26 репрезентација,
затим сребрну медаљу појединачно такође у класи Ф1Б –
Светозар Гостојић и сребрну медаљу екипно у класи Ф1Ц
(Бранко Бијелић, Стеван Јановић, Жива Ковачки) од 44
такмичара из 20 репрезентација.
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Добитник статуе „Златни Орао“
у летачким гранама ваздухопловног спорта

Златни орао за најбољег
српског пилота параглајдера

Владимир Бачанин из ПК "Аир 037" Крушевац

Полетање на теренима краљевачких Столова

Свако ко је имао прилике да лети у друштву Владимира
Бачанина из Крушевца, или само да га посматра на неком
од полетишта и такмичења у Србији, могао је испрва да
запази његово умеће његово умеће полетања и сусрета са
небеским висинама. Јер, оно што одликује врсне зналце
у свом послу – лакоћа и уживање у ономе што раде,
одмах се препознају код Влајка, како га сви у параглајдинг
заједници зову. Резултати као последња карика у ланцу
његових летачких активности, довели су га до освајања
најпрестижније награде за ваздухопловце – статуе „Златни
орао“ у летачкој грани спорта за 2018. годину.
Прошлу годину Владимир Бачанин је завршио са дуплом
титулом – државни првак у параглајдингу у дисциплини
прелет и победник лиге Србије у истој дисциплини. На
државном првенству, одржаном јуна месеца у Нишу, након
прелетених 173 километара и три задатка, био је најбољи
од 39 домаћих такмичара. Победу у лиги извојевао је међу
59 такмичара из 18 клубова, и после одржана четири
такмичарска кола. Његово име красило је и врх табеле
резултата државног првенства и лиге Србије у 2017.
години, када је такође освојио дуплу титулу. Владимир је
стални и најважнији члан параглајдинг репрезентације од
2009. године, као и најбоље пласирани пилот из Србије на
светској ранг листи у дисциплини прелет.
Са своје 34 године прелетео је Владимир бројне километре
и провео сате и сате над земљом, са погледом на пределе
Србије од севера до југа, али и на пределе Јужне Америке,
Европе, Азије. Каже да за њега параглајдинг није одавно
само спорт, већ начин живота.
Почетак летења везује за своју 18. годину, када је са
инструкторима и другарима из Крушевца остварио прве
летачке кораке. „То је био званичан почетак, јер претходили
су томе снови и маштања о летењу од када знам за себе.
Параглајдинг ми је био најдоступнији и најлакши облик
летења – не треба вам аеродром, имате своју опрему,
ранац на леђа, договор са другарима, провера прогнозе,
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гориво у ауто и одете пут старта у ближем окружењу или
даље у зависности од повољних ветрова,“ објашњава нам
Владимир.
„Конкретна прекретница и мој прелазак у озбиљније
летење догодио се сусретом са нашом легендом
параглајдинга Зораном Петровићем Гугијем из Краљева.
Један од најсрећнијих тренутака у мом животу је био
када ме је он позвао у краљевачки Параглајдинг клуб Еол,
када је препознао таленат у мени и дугујем му бескрајну
захвалност што ме је учио летење и много ми помогао да
уђем у такмичарски свет параглајдинга – како побољшањем
опреме, тако и свим знањима које је несебично преносио
на мене. Моје прво такмичење државно првенство донело
ми је сребрну медаљу, а и у генералном пласману лиге сам
освојио друго место. Знао сам да сам на правом путу и да
само морам да наставим да учим и да поспешујем своје
резултате.“
Након стицања искуства и знања у краљевачком клубу,
Владимир је једно време био члан Клуба слободног летења
„Арес“ из Београда, да би се са оснивањем клуба у Крушевцу
прикључио колегама из свог града и локалпатриотски
почео да доноси медаље свом граду. У том духу истиче
и да му је поред свих атрактивних дестинација и предела
изнад којих је крстарио параглајдером, најдраже полетање
са обронака Копаоника и летење изнад тог дела Србије.
„За мене је најузбудљивија дисциплина прелет, због
бројних изазова које носи са собом. Ништа не знате
унапред тачно, само се препустите слободи и летите на
висини од неколико хиљада метара, неколико сати и по
150 километара у једном полетању. Све те мерне јединице
– висина, време, трајање и дужин су вам непознате, као и да
ли ће вам термички стубови бити наклоњени,“ описује нам
лепоте свог спорта Владимир.
Исто тако као што је посебан и омиљен у параглајдингу,
Влајко је посебан и по одабиру посла којим се бави.
Наиме, иако има завршену машинску школу, наставио је

Летење на локацији Орлове стене на Копаонику

породични посао којим се бавио и његов деда – копање
бунара. Иако већина не зна ни да тај посао постоји,
Владимир је са поносом годинама неговао ту традицију
и како каже имао доста посла, физички је било напорно,
али се лепо и зарађивало. И што је њему најважније, имао
је доста слободног времена, које је наравно гледао да
искористи ни за шта друго до за летење. У то време, када
прерачуна, најмање је био на земљи. Касније је тај занат
модернизовао, те се последњих година породично бави
производњом машина и алата за бушење бунара.
Финансијски аспект посла истиче да му је битан, јер му
омогућава да путује на што више такмичења. „Иако важи
за најприступачнији спорт, такмичарски параглајдинг
је напротив прилично скуп. Опрема мора често да се
надограђује, морамо да мењамо крила, системе, како
бисмо донекле могли да парирамо светским трендовима
и кретањима. Ту је и одлазак на такмичења, смештај, пут,
јер годишње буде неколико светских купова на различитим
континентима. Све у свему резултат „кошта“ бројних
одрицања.“
Међутим, могло би се рећи да он то оповргава у реалности
и показује да поред непоседовања најновије опреме,
може далеко да се догура. Владимир је квалификован
за Суперфинале светског купа које ће се крајем марта
месеца одржати у Бразилу, уз присуство 120 најбољих
светских пилота параглајдера. Своје учешће је обезбедио
резултатима и летењем са крилом „Ензо 2“, које је доста
спорије од најновијег крила „Ензо 3“. А примера ради,
власника крила „Ензо 2“ на листи од 120 пилота је само два,
од којих је један Владимир Бачанин.
Он не прати конкуренцију, верује у себе, у то шта је научио
и шта може, и са осмехом и позитивном енергијом одлази
на свако такмичење. Такви су му и даљи планови – „да доста
учим, путујем, летим, такмичим се и чекам дан када ћу бити
међу најбољима на свету“, закључује наш саговорник.

На 4500 метара изнад Хималаја

Слетање у близини Бованског језера и успешно
завршен задатак у колу лиге у Књажевцу

7

Добитник статуе „Златни Орао“
у нелетачким гранама ваздухопловног спорта

Ове године златни орао
остаје у породици Гостојић
Највеће признање за спортисте ваздухопловце „статуа
Златни орао“, заједно са признањем за најбољег
ваздухопловног моделара у 2018. години, иде у руке
Светозару Гостојићу из Аероклуба „Зрењанин“. Претходне
2017. године, резултати за ову награду су ишли у корист
млађег Гостојића, те је Светозара са добијањем „Златног
орла“ предухитрио син Бојан.
„Велика ми је част што сам освојио ову престижну награду,
нарочито што је добијам одмах након мог најбољег
ученика,“ каже Светозар Гостојић, који је дао прави пример
како породични тимски рад води до успеха, како се знање
и умеће преноси, и како се догоди да ученик надмаши
учитеља, али и како се учитељ не предаје.
„Са ваздухопловним моделарством сам се први пут
упознао на аеродрому Багљаш у Зрењанину, још у раном
детињству, пре школе. Становали смо у близини па сам
много времена проводио тамо. У основној школи на
часовима опште техничког образовања сам прво кренуо
да се бавим ракетним моделарством. Ту сам једне године
био и државни првак оне велике Југославије. Међутим,
врло брзо сам прешао на ваздухопловно моделарство. У
то време су наставници у основној школи радили са децом,
а када крену у средњу школу, учланили би се у аероклуб.
Тако сам и ја почео у основној школи, а са 15 година сам
постао члан Аероклуба “Зрењанин,“ описује нам Светозар
своје почетке бављења моделарством. „Од те своје 15.
године сам члан АК Зрењанин, са краћим прекидима, до
дан данас, укупно 35 година. Поред моделарства, у клубу
сам завршио и обуку за ваздухопловно једриличарство, али
се том врстом летења не бавим последњих 10-15 година,
од када сам се у потпуности усредсредио на моделарство,
заједно са својим сином.“
Светозар је прошле 2018. године постао вицешампион
Европе појединачно, освојивши друго место од 75
такмичара у класи Ф1Б (модели на погон гумом), на
Европском првенству у ваздухопловном моделарству,
одржаном у мађарском месту Сентеш од 23. до 30. јула.
Истовремено, екипно је освојио злато са члановима тима
- Бојаном Гостојићем и Радојем Благојевићем. „На овом
такмичењу смо екипно освојили и друго место у категорији
Ф1Ц, тако да смо у укупном пласману прошле године били
најбољи у Европи, што се никада до сада није догодило.
Као тим менаџер екипе, изузетно сам поносан на овај
успех,“ истиче Гостојић и додаје „у категорији Ф1Б смо
поред ове титуле првака Европе 2018. године, претходне
2017. године освојили титулу првака Света, тако да смо
тренутно актуелни екипни шампиони Европе и Света!“
Спортска каријера која је иза Светозара, започета 1986.
године, у ваздухопловно моделарској категорији Ф1Б
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Припрема модела на погон гумом

Породица Гостојић "на задатку"

треће место екипно на Европском првенству у Румунији,
2015. године сам био четврти појединачно на Светском
првенству у Монголији, и онда долазе највеће награде у
2017. и 2018. години.“
Иако је Светозар навикао да доноси највеће трофеје са
великих међународних такмичења, како
као такмичар, тако и као тим менаџер или
селектор, ништа мање није успешан ни на
домаћем терену, где годинама уназад бележи
највише позиције на државним првенствима
и осталим међуклупским такмичењима, а
категорисан је и као спортиста заслужног
ранга.
„Планирам још дуго да се бавим моделарством, поготову што се овим спортом
бави и мој син, тако да на такмичења идемо
породично. Такође, имамо велику подршку
и од моје супруге, па заједничким снагама се
трудимо да одемо на што више такмичења,
да се за иста добро припремимо, и да се
све то заврши неким добрим резултатом
и дружењем.“ А свим својим колегама
ваздухопловцима поручује да буду истрајни
у томе што раде и да у свом окружењу
пронађу подршку и мотивацију која ће
их водити ка остварењу циљева, а ако је
све
спаковано на своје место – најбољи
Светозар заједно са сином Бојаном на терену
резултати су неминовни.

у Одеси у Украјини освојио друго место на Европском
првенству појединачно. Потом следи мој најдражи
резултат – прво место наших јуниора екипно у категорији
Ф1Б на Европском првенству у Словенији 2011. године,
на коме сам био у улози тим менаџера. 2012. године
постајем шампион Европе у Италији, 2014. године освајамо

Светозар Гостојић из АК "Зрењанин"

у тадашњем АК „Жарко Зрењанин“, изузетно је богата
како појединачним, тако и екипним резултатима. Такође,
категорија Ф1Б је све време била и остала приоритетна
и најдража. „Први пут сам у репрезентацији наступио
1995. године на светском првенству у Мађарској. Велики
успеси су започели 2001. године када сам као члан екипе
СР Југославије на Светском првенству у САД освојио
титулу вицешампиона света у Ф1Б. Затим сам 2006. године
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112.ФАИ ГЕНЕРАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЈА

Међународна ваздухопловна федерација је добила новог
председника – Боба Хедерсона са Новог Зеланда на 112.
ФАИ Генералној конференцији, одржаној у Луксору у Египту
26. и 27. октобра 2018. године. Новоизабрани председник ће
водити ФАИ у наредне четири године, уместо досадашњег
председника Фриц Бринка из Холандије. Такође, Хедерсон је
„прекинуо“ серију председниковања европских представника,
с обзиром да су се од 1990. године на челу ФАИ налазиле
само особе из Европе.
На овој генералној конференцији изабран је и нови Извршни
одбор ФАИ, који представља највиши орган управљања
Међународном ваздухопловном федерацијом. Чине га:
1. Марина Вигорето – ИТАЛИЈА, 2. Мари Ане Стивенс –
КАНАДА, 3. Агуст Гудмонсон – ИСЛАНД, 4. Жан Клод Вебер
– ЛУКСЕМБУРГ, 5. Алваро де Орлеанс Борбон – ШПАНИЈА, 6.
Абдуллах Монсоур Јавани - САУДИЈСКА АРАБИЈА.
У својој намери да уђу у Извршни одбор ФАИ нису успели:
1. Шелким Краснићи - КОСОВО* (отпао у другом кругу
због најмање гласова), 2. Самир Рауф - ЕГИПАТ (отпао у
трећем кругу због најмање гласова), 3. Фредерик Бринк ХОЛАНДИЈА (отпао у четвртом кругу гласања), 4. Бенгт
Линдген - ШВЕДСКА (отпао у петом кругу гласања), 5. Бекир
Хоцаоглу - ТУРСКА (одустао).

Нови председник ФАИ Боб Хедерсон је бивши војни официр,
пилот и инструктор, а радио је и као тренинг менаџер флоте
Аирбус-а А320 за националну ваздухопловну компанију Новог
Зеланда. У оквиру спортске авијације бавио се ваздухопловним
једриличарством.

СРБИЈА ЧЛАН ОПШТЕ СПОРТСКЕ
КОМИСИЈЕ ФАИ
Кандидатура Ваздухопловног савеза Србије за чланство
у Општој спортској комисији (CASI) усвојена је на 112.
Генералној конференцији и тиме је Србија постала део ове
најважније комисије ФАИ.
Општу спортску комисију ФАИ чини десет земаља чланица
ФАИ од укупно 104 активних држава чланица. Након
презентације свих кандидата, генерална скупштина ФАИ је
гласала за Србију, која се нашла у друштву најјачих светских
ваздухопловних сила: Француске, Немачке, Швајцарске,
Велике Британије, Аустралије, Русије, Тајвана, Хонг Конга и
Шпаније.
Општа спортска комисија (CASI) ће у наредном периоду
одлучивати о тзв. „ONE FAI“ пројекту, који ће између осталог
унифицирати издавање спортских дозвола у целом свету,
што ће умногоме олакшати спортистима и савезима начин
издавања дозвола, а што данас на нивоу ФАИ представља
један од већих проблема.
У неким државама савези условљавају такмичаре високом
ценом дозвола, или их уопште и не издају, или постоји неки
други проблем. На неким такмичењима нема контроле
дозвола, па наступају такмичари без њих, што касније
ствара проблем приликом обраде резултата у централном
регистру ФАИ.

Жељко Овука, генерални секретар ВСС на Генералној конференцији
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„У оквиру ФАИ Опште спортске комисије нам предстоји
доста рада како би нова правила, праћена комплетном
техничком инфраструктуром, имплементирали и спровели
у дело у наредне две године. Највећи изазов ће бити рад
са савезима, проналажење оптималног решења када су
у питању цене дозвола, као и улога ФАИ и савеза у целом
пројекту,“ каже Жељко Овука, генерални секретар ВСС и
представник Србије у CASI.

ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
НА САЈМУ СПОРТА 2018.
Традиционално спортско годишње окупљање свих спортиста,
спортских радника и љубитеља спорта одржано је од 23. до
25. новембра у Хали 1 Београдског сајма у организацији
Спортског савеза Србије и под покровитељством
Министарства омладине и спорта Републике Србије.
На седмом по реду Сајму спорта, своје место је имао
и Ваздухопловни савез Србије, са представљањем свих
ваздухопловних спортова.
На штанду Ваздухопловног савеза Србије током три
сајамска дана приказани су аеромоделарство, падобранство,
ултралако
летење,
општа
авијација,
параглајдинг,
ваздухопловно једриличарство и балонарство. Посетиоци су
имали прилике да виде неке од ваздухопловних „реквизита“
и опреме – парамотор, падобран, ваздухопловне моделе,
моделе ракета… Такође могле су се чути и информације
„из прве руке“ од спортиста ваздухопловаца, а истовремено
су презентовани и врхунски резултати наших спортиста
и освојени трофеји ове године на европским и светским
првенствима.
„Посебно смо захвални младим спортистима који препознају
значај оваквих манифестација и вредно раде на промоцији
свог спорта и активирању и уласку нових спортиста у свет
ваздухопловства. Током сајма спорта наш штанд су посетили
млади спортисти падобранци, пилоти и једриличари из
Аеро клуба „Иван Сарић“ из Суботице, Сремске Митровице,
падобранци из АК „Наша крила“ Параћин, параглајдеристи из
Новог Сада, Рашке, Београда, Вршца, Чачка, ваздухопловни Репрезентативци и стипендисти презентују свој спорт
и ракетни моделари из Зрењанина, Кикинде, Банатског
Карловца и Београда. Такође, својим знањима и искуствима,
промоцију ваздухопловства су употпунили и спортски
организована и едукација кроз семинаре, предавања и
радници и активни и бивши такмичари – Мирослав Исаковић
панел дискусије. Сајам је свечано отворио Министар
из Београда, Срђан Пелагић из Новог Сада, Светлана Симић
омладине
и спорта Вања Удовичић, заједно са председиз Параћина, Бојан Бургер из Суботице, Ника Адамов из
ником
Спортског
савеза Србије Давором Штефанеком и
Кикинде, Светозар Гостојић из Зрењанина и многи други,“
истакнутим
фудбалером
Дејаном Станковићем. „Налазимо
истакао је генерални секретар ВСС Жељко Овука.
се
у
години
највећег
успеха
српског спорта, у години у којој
Под слоганом „пут успеха“, национални савези су упознали
смо
оборили
рекорде
у
броју
освојених медаља на великим
све посетиоце са преко 90 спортова, а на теренима је
међународним
такмичењима.
На
томе се нећемо зауставити,
дата могућност свим заинтересованим да се опробају у
па
је
наш
циљ
да
што
више
деце
укључимо
у систем спорта, да
различитим спортовима. Истовремено је у сва три дана
мотивишемо што више родитеља и грађана да се рекреирају
и баве спортом, јер спорт је најбољи бренд наше земље,“
рекао је Министар омладине и спорта Вања Удовичић.
У петак 23. новембра је организован семинар Антидопинг
агенције Републике Србије, олимпијска радионица
Олимпијског комитета Србије, као и панел дискусија познатих
садашњих и бивших спортиста. У суботу 24. новембра одржан
је Национални семинар и током целодневних дискусија
учесници су могли да сазнају више о спорту у војсци, спорту у
медијима, пројектима у области спорта, законским одребама
које се тичу спорта, пореским обавезама спортских удружења,
матичним евиденцијама, примерима из праксе Агенције
за привредне регистре. У недељу 25. новембра одржана
је панел дискусија познатих селектора и тренера, као и
Штанд ВСС на сајму
дискусија на тему жене у спорту на руководећим позицијама,
организована од стране Олимпијског комитета Србије.
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Ваздухопловно моделарство

Златни српски
ваздухопловни моделари
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Након три такмичарска дана и такмичења у три категорије, уз укупно 1.178 стартовања модела,
репрезентативци Србије у ваздухопловном моделарству су својим резултатима, од 195 такмичара
из 27 европских држава, показали да су најбоља репрезентација Европе, заузевши прво место у
генералном пласману.
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Репрезентативци са освојеним трофејима

ПАРА
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Најбољи спортисти
у 2018. години
Сениори:
1. Светозар Гостојић, АК „Зрењанин“
2. Бојан Гостојић, АК „Зрењанин“
3. Дамјан Мирковић, АК „Нова Пазова“
Јуниори:
1. Видак Веселиновић, АК „Трстеник“
2. Андреј Настасић, АК „Сомбор“
3. Никола Мацура, ВМК „Суботица“
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Екипа у саставу: Радоје Благојевић из Аероклуба „Војка“,
Светозар и Бојан Гостојић из Аероклуба „Зрењанин“, Андрија
Пешић из Аероклуба „Трстеник“, Славко Савић из Аероклуба
„Нова Пазова“, Жива Ковачки из Аероклуба „Зрењанин“,
Стеван Јановић из Аероклуба „Сомбор“ и Бранко Бијелић
из Аероклуба „Винг“ из Београда, вратила се са Европског
првенства из Сентеша у Мађарској са чак четири одличја.
Златна медаља екипно у класи Ф1Б, сребрна медаља
појединачно за Светозара Гостојића у истој класи, сребрна
медаља екипно у класи Ф1Ц и збирни резултат све три класе
Ф1А,Б,Ц – 1. место за Србију, то је збир достигнућа ових
спортиста са највећег европског такмичења.
Иако Европско првенство представља практично три
засебна такмичења у једном, јер за сваку категорију се
организује европско првенство, репрезезентативци Србије
су кроз сва три такмичења наступали тимски и као подршка
једни другима, што је резултирало првим местом у укупном
поретку. У класи Ф1А наступило је укупно 25 репрезентација
и 76 такмичара, а Србију су представљали Славко Савић
из АК „Нова Пазова“, Андрија Пешић из АК „Трстеник“ и
Радоје Благојевић из АК „Војка“. Екипно су заузели 12. место,
а појединачно је најбоље пласиран био Славко Савић на 26.
позицији. Иако без медаље, овај део репрезентације је био од
изузетног значаја за друге две српске екипе, као неопходна

подршка и помоћ за време такмичења око модела. Победник
је био Пер Финдал из Шведске, а његова репрезентација
је заузела прво место екипно. У класи Ф1Б наши такмичари:
Радоје Благојевић, Бојан и Светозар Гостојић су показали
апсолутну доминацију у односу на осталих 26 репрезентација
и 75 такмичара, освојивши прво место екипно и појединачно

Екипа Ф1Б на терену
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Ваздухопловно моделарство
ДРЖАВНИ ПРВАЦИ У КЛАСАМА „F1N“ И „F1A,B,C,H“

Нове моделарске звезде...
Државно првенство у ваздухопловном моделарству у
дворанској дисциплини F1N обележио је успех младих
такмичара. На овом првенству које је одржано је 25.
марта у хали спортова у Новој Пазови учествовало је
27 такмичара из 6 клубова и то Трстеника, Сомбора,
Суботице, Београда, Земуна и домаћина из Нове Пазове. У
појединачној конкуренцији овога пута сви клубови су имали
своје "адуте" и од првог турнуса кренула је жестока борба
за титулу у којој су се од самог почетка летовима преко 40
секунди издвојили Ђеоргијевски Иван из АК "Фрањо Клуз",
Земун победник "9. Коплас Про Куп"-а одржаног у истој
хали месец дана раније и представник домаћина млади
сениор Мирковић Дамјан, нови рекордер Србије у овој
категорији хала. Знатно млађи, али ипак знатно искуснији у
овој дисциплини Дамјан, био је прецизинији у избачајима до
самог плафона чиме је остварио за по пола секунде дуже
летове од Ивана и тако први пут у каријери освојио наслов
сениорског првака Србије у F1N. Бранилац титуле млади
сениор Андрија Пешић из АК Трстеник је после слабијег
старта успео да "подеси" и модел и руку за једнако сјајне
летове око и преко 40 секунди али му је то овај пут било
довољно "само" за треће место.
СЕНИОРИ: 1. Мирковић Дамјан, АК Нова Пазова, 127.4
2. Ђеоргиевски Иван, АК "Фрањо Клуз", 125.9 3. Пешић
Андрија, АК Трстеник, 119.8
ЈУНИОРИ: 1. Веселиновић Видак, АК Трстеник, 100.1 2.
Мацура Никола, ВМК Суботица, 93.5 3. Волић Владимир, АК
Сомбор, 87.7
МЛАЂИ ЈУНИОРИ: 1. Веселиновић Видак, АК Трстеник,
100.1 2. Влаховић Васко, ВМК Суботица, 46.6 3. Ђеоргиевски
Никола, АК "Фрањо Клуз", 44.9
У борби за екипну титулу ношена одличним резултатима
Андије и Видака убедљиву победу однела је екипа АК
Трстеник. Иако су у својим редовима имали Дамјана,
домаћини из Нове Пазове су били знатно ослабљени
у односу на раније године али су упорном борбом за
што бољи укупни резултат успели да освоје друго место,
испред традиционално одличних ветерана из АК Београд.
ЕКИПНИ ПЛАСМАН: 1. АК ТРСТЕНИК (Пешић, Радовић,
Веселиновић) 324.7, 2. АК НОВА ПАЗОВА (Мирковић,
Грубић, Стојановић) 295.5, 3. АК БЕОГРАД (Лаћимић,
Лаћимић, Паравиња) 288.3
На такмичењу су учествовале и две јуниорке Дајана
Стојановић и Викторија Грубић из АК Нова Пазова које су
и посебно награђене у знак подршке учешћа девојчица,
девојака и дама у ваздухопловном спорту.
Мартин Грубић,
АК Нова Пазова

Један од стартова за европско злато Бојана Гостојића

друго место Светозар Гостојић, Радоје Благојевић 12. место
и Бојан Гостојић 21. место. Појединачно у Ф1Б је најбољи
био Алберт Булатов из Русије. И репрезентативци у класи
Ф1Ц: Стеван Јановић, Жива Ковачки и Бранко Бијелић
донели су Србији медаљу, освојивши друго место екипно
од 20 репрезентација и 44 такмичара, а појединачно им је
за неколико бодова измакла медаља, па је Жива Ковачки
освојио четврто место, а Бранко Бијелић пето место. Екипно у
Ф1Ц су победили такмичари из Украјине са само шест бодова
предности у односу на Србију.
Највеће такмичење за моделаре у 2018. години одржано је
у Мађарској од 23. до 28. јула, у организацији Међународне
ваздухопловне федерације и мађарског ваздухопловног
савеза. Ове године у октобру месецу на реду је Светско
првенство у Калифорнији (САД), када ће српски моделари
имати прилику да бране титулу светског првака у класи Ф1Б,
а и према овим одличним резултатима, да наставе серију
успеха са европског на америчком континенту.

ЕВРОПСКИ ПРВАЦИ НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ
Мића Тица из Аеро клуба „Винг“ из Београда, Бојан Гостојић
из Аеро клуба „Зрењанин“, Драган Лакић из Аеро клуба „Винг“
и Андреј Настасић из Аеро клуба „Сомбор“, нови су државни
прваци у ваздухопловном моделарству у категоријама
Ф1А,Б,Ц и Х. Ову највећу домаћу титулу су понели са државног
првенства, одржаног 3. јуна на терену Ранчево, у непосредној
организацији АК „Сомбор“.
У категорији Ф1А (модели једрилица) наступило је укупно
11 такмичара из 5 аеро клубова. Поред првопласираног
Миће Тице, који је освојио максималан број бодова у свих
пет серија, други по успешности је био Радоје Благојевић
из АК „Војка“ и трећи Владимир Миљуш из АК „Сомбор“.
Најуспешнији резултатски у екипном пласману су били
такмичари из АК „Нова Пазова“. У најтрофејнијој категорији
Ф1Б (модели на погон гумом), најбољи је био Бојан Гостојић из
АК „Зрењанин“, актуелни светски шампион екипно и европски
јуниорски првак. Друго место је освојио Божо Грубић из
АК „Нова Пазова“, док је треће место припало Бојановом
оцу Светозару Гостојићу, такође члану репрезентативног
тима који је актуелно најбољи на свету. Од тимова, најбољи
у овој категорији је био АК „Зрењанин“. У категорији Ф1Ц
(пењачи) прошло је без изненађења, те су се на прве три
позиције нашли тројица репрезентативаца у овој категорији,
са распоредом – на првој позицији Драган Лакић из АК „Винг“,
на другој позицији његов клупски колега Бранко Бијелић и на
трећој позицији Жива Ковачки из АК „Зрењанин“. Најбољи
екипно АК „Винг“.
Међу јуниорима у категорији Ф1Х (модели једрилица за
јуниоре) водила се жестока борба, те је разлика између
прва три пласирана врло мала. Прво место је освојио
Андреј Настасић из клуба домаћина Сомбор, другу позицију
је освојио Видак Веселиновић из АК „Трстеник“, који се
резултатски пробудио у последње две серије и треће место
је припало Стефану Настасићу из АК „Сомбор“. Стефан
и Андреј су високим пласманима, заједно са осталим
другарима из клуба, допринели да АК „Сомбор“ екипно буде
најуспешнији у овој јуниорској категорији.

Србија на подијуму
Европски прваци
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Најмлађи такмичари
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Ваздухопловно моделарство

Светски купови у Србији –
„ЂОРЂЕ ЖИГИЋ“ и „СРЕМ КУП“

Прецизна припрема на терену

Два кола светског
купа и традиционална
такмичења – 35. Срем
куп и 51. Ђорђе
Жигић куп, одржана
су 16. и 17. јуна прошле
године,
здруженим
снагама организатора
АК „Нова Пазова“ и
АК „Фрањо Клуз“ из
Земуна. Велики број
такмичара,
праћен
такође
бројном
судијском
екипом,
учествовао је на ова
два догађаја, која су
успешно реализована
у класама F1A, F1B, F1C,
F1H и F1Q.

Првог такмичарског дана одржан је „Срем куп“ и након
изведених укупно 392 стартовања у 7 турнуса и 21 старта
у 3 додатна турнуса (флај оф-а) и 56 такмичара у класи
F1A, најбољи је био такмичар из Немачке Франк Адамец.
Он је извојевао победу након узбудљивог финала са
Сергејем Макаровим из Русије, који је освојио друго
место са само шест бодова заостатка. Трећепласирани
је био Матија Храст из Словеније. Од такмичара из
Србије најбољи пласман је остварио Славко Савић из
АК „Нова Пазова“ са освојеним 15. местом. Најбоље
пласирани јуниори у овој класи су били: Витек Рослер,
Мај Хабјанич и Матош Кулих. У класи F1B је наступило
нешто мање такмичара – укупно 17 и прво место је
освојио Бернд Шилц из Немачке, друга позиција је
припала нашем репрезентативцу Светозару Гостојићу
из АК „Зрењанин“ и треће место такмичару из Хрватске
Сонибој Сабу. У класи F1C наступила су само два
такмичара – Антон Виданшек и Стефан Рајнвалд. Габор
Кертес, Габор Милак и Андраш Јанчо су били најбоњи у
класи F1Q , док су у класи F1H медаље припале Петеру
Морочу, Витеку и Даниелу Рослеру.
Следећег дана на ред је дошао традиционални „51.
Меморијал Ђорђе Жигић“. У класи F1A је наступило
55 такмичара, од којих се 15 такмичара морало борити
за постоље у додатном турнусу (флајоф-у), након
регуларних пет. Најуспешнији је био Антон Горски из
Русије, друго место је освојио победник претходног
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дана Франк Адамец из Немачке и треће место је
припало Луки Битежнику из Словеније. Најуспешнији
представник Србије је био Милан Радовић из АК
„Трстеник“ са освојеним осмим местом, испред Миће
Тице из АК „Винг“ из Београда на деветом месту. У класи
F1B учествовало је 18 такмичара, и такође је морао
бити организован додатни турнус – флајоф, како би се
издвојили победници. Најбољи резултат је извојевао
Бернд Шилц из Немачке, који је тиме само потврдио
освојено прво место претходног дана у овој класи.
Друго место је освојио Адам Кравец из Пољске и треће
место Светозар Гостојић из АК „Зрењанин“. Наступ у
овој класи је имао и јуниор Видак Веселиновић из АК
„Трстеник“, који је понео злато освојивши прво место,
али што је важније показао је да ће у годинама које
долазе озбиљно да гради своју позицију у овој нашој
најтрофејнијој класи.

Видак Веселиновић из АК "Трстеник"

У светском купу у вазухопловном моделарству
у категорији слободнолетећих модела
класа Ф1А, Ф1Б, Ф1Ц је током 2018. године
одржано укупно 61 такмичење у Европи,
Азији, Аустралији и Америци. У наведеним
класама најбоље пласирани појединци из
Србије у генералном пласману су: Ф1Б
сениори – Бојан Гостојић из АК „Зрењанин“
24. место и Светозар Гостојић АК „Зрењанин“
28. место од 213 такмичара и у Ф1Б јуниори –
Видак Веселиновић из АК „Трстеник“ 3. место
од 28 такмичара. Деветогодишњи Видак ће
бити једини представник Србије који је у
ваздухопловном моделарству у 2018. години
донео бронзану медаљу из светског купа.

Ваздухопловно моделарство

Победници лига такмичења у
ваздухопловном моделарству у
2018. години
Најбољи у класи Ф1Н
За генерални пласман лиге Србије Ф1Н вредновали су
се резултати са три такмичења – Коплас купа, Бачка купа
и Зрењанин Индор Опен-а. Од 28 такмичара који су
током године учествовали на овим такмичењима, најбољи
резултат у генералном пласману имао је Лазар Лаћимић
из АК „Београд“. Он је ову позицију заслужио освојеним
првим местима на два кола лиге у Сомбору и Зрењанину
и другим местом на такмичењу у Новој Пазови. Друго
место је освојио Иван Ђеоргиевски из АК „Фрањо Клуз“
из Земуна, који је био првопласирани на првом колу у
Новој Пазови и треће место Бошко Лаћимић такође из
београдског аеро клуба. На листи генералног пласмана
првих пет места је припало сениорима – поред прва
три пласирана, 4.место је освојио Светозар Јовин из АК
„Сомбор“, а 5.место Стеван Јановић његов клупски колега.
Шесто место је заузео млађи јуниор Ђорђе Грубић из АК
„Нова Пазова“.
Класу Ф1Н чине једноставни модели без погона који
се бацају руком у затвореном простору тј. спортским
халама. Ова веома забавна категорија је пре свега
намењена развоју подмлатка. Али на такмичењима у овој
категорији могу се срести све генерације, од најмлађих
па до најстаријих. Примера ради, у Лиги Србије Ф1Н
најмлађи такмичар је Никола Ђеоргиевски из АК „Фрањо
Клуз“ Земун (2010. - 8 година), а најстарији Светозар
Јовин из АК „Сомбор“ (1950.- 68 година). Разлика између
најстаријег и најмлађег је 60 година.
Такмичења која су током године одржана у класама
Ф1А,Б,Ц,Х – „Пан куп“ у Зрењанину, „Бачка куп“ у Сомбору и
„Меморијал Иван Шекуларац“ у Трстенику, показала су ко
је резултатски најбољи на крају године у Лиги Ф1А,Б,Ц,Х.

РЦ МОДЕЛАРСТВО
Прво и једино прошлогодишње такмичење у РЦ
моделарству у Србији извојевало је заједно са
организаторима и учесницима својеврсну победу –
показало је да је и те како равноправан део календара
такмичења Ваздухопловног савеза Србије и да ће убудуће
сви они који се баве РЦ моделарством имати прилике да
одмеравају снаге на „такмичарском пољу“.
У суботу 15. септембра на спортском аеродрому „Утва“ у
Панчеву, на Отвореном првенству Војводине и Србије у
РЦ моделарству (дисциплина Ф5Ј - једрилице на електро

Учесници такмичења у РЦ моделарству

погон), учествовало је 16 моделара, који су наступали
у четири турнуса и додатном такозваном флај офу,
који је решавао коначне позиције. Најуспешнији је био
Адам Ваш, испред Виктора Мирнића на другом месту и
Драгана Злокаса на трећем месту. Такмичење је одржано
под покровитељством Ваздухопловног савеза Србије и
Ваздухопловног савеза Војводине, и уз помоћ Спортског
савеза Панчева, а у непосредној организацији Аеро клуба
„Утва“ из Панчева.

Успешни наступи и у лиги Ф1АБЦХ
У генералном пласману, прво место у класи Ф1А освојио
је Мића Тица из Аеро клуба „Винг“. Друго место је
освојио Славко Савић из АК „Нова Пазова“, а треће место
Ненад Баточанин из АК „Винг“. У класи Ф1Б најбољи је био
Радоје Благојевић из АК „Војка“, испред другопласираног
Бојана Гостојића из АК „Зрењанин“ и Божа Грубића из
АК „Нова Пазова“. Стеван Јановић из АК „Сомбор“ је био
најуспешнији у класи Ф1Ц, друго место је освојио Бранко
Бијелић из АК „Винг“, а треће место његов клупски колега
Драган Лакић.
У ове три класе наступила су и двојица јуниора – Ђорђе
Грубић из АК „Нова Пазова“ (Ф1А) и Видак Веселиновић из
АК „Трстеник“ (Ф1Б), а најуспешнији јуниори у класи Ф1Х
били су: 1.Стефан Настасић АК „Сомбор“, 2. Владимир
Волић АК „Сомбор“, 3.Видак Веселиновић АК „Трстеник“.
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Иако су наши ракетни моделари у прошлим годинама
освајали и по 40 посто медаља у свим класама светског купа,
ове године су „ослободили“ врх те табеле, те се „преселили“
на светску ранг листу ФАИ. У генералном пласману светског
купа за ракетне моделаре, од наших такмичара, најбоље је
пласирана у класи С4А Кристина Чипчић из АК „Кикинда“,
са освојеним шестим местом. Међутим, знатно лепша слика
дочекала је наше ракетне моделаре на крају године на ранг
листи најбољих ракетних моделара Светске ваздухопловне
федерације. Од укупно 503 такмичара која су учествовала
на светском првенству и светским куповима у 2018. години,
Кристина Чипчић је трећа, док је њен брат Миодраг пети. У
одвојеним пласманима, међу јуниорима Кристина је друга
од 214 јуниора, док је Миодраг трећи од 289 сениора. У
првих 20 најбољих сениора налази се и Михаило Петровић
из Аеро клуба „Фрањо Клуз“ из Земуна, са освојеном 15.
позицијом.
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РЕЗУЛТАТИ У СВЕТСКОМ КУПУ И НА
СВЕТСКОЈ РАНГ ЛИСТИ
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Ракетни моделари
вицешампиони света у класи С5Ц
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Друго место на подијуму за Србију

Најбољи спортисти
у 2018. години
Сениори:
1.Миодраг Чипчић, АК „Кикинда“
2.Дејан Жак, АК „Живица Митровић“
Бела Црква
3.Илеш Ференц, АК „Ада“
Јуниори:
1.Кристина Чипчић, АК „Кикинда“
2.Младен Бунчић, АК „Нова Пазова“
3.Срђан Радашин, АК „Ада“
18

Репрезентација Србије у ракетном моделарству прошле
године се вратила са Светског првенства из Пољске
са сребрном медаљом екипно у класи С5Ц (макете за
постизање висина). Ову вицешампионску светску титулу
Србији су донели Миодраг и Владимир Чипчић из Аеро
клуба „Кикинда“ и Михаило Петровић из Аеро клуба
„Фрањо Клуз“ из Земуна. Репрезентација Србије је дошла
до другог места екипно у класи С5Ц у конкуренцији 34
такмичара из 12 светских селекција.
ФАИ Светско првенство за сениоре и јуниоре одржано
је од 29. јула до 4. августа у Влоцлавеку у Пољској, а
представници репрезентације Србије су били: сениори
– Владимир Чипчић из АК „Кикинда“, Зоран Катанић из АК
„Сремска Митровица“, Михаило Петровић из АК „Фрањо
Клуз“ Земун, Миодраг Чипчић из АК „Кикинда“, јуниорка
– Кристина Чипчић из АК „Кикинда“. Уз репрезентативце
су били и директор репрезентације Драган Јевтић из АК
„Сремска Митровица“ и члан УО ВСС, као и помоћник
Милан Дмитров из АК „Ада“.
На светском првенству је наступило укупно 24
репрезентације, 172 сениора, 115 јуниора, који су
се такмичили у чак осам такмичарских класа ракетног
моделарства, а такмичаре је пратила бројна подршка и
помоћници у оквиру свих репрезентација, од преко 50
људи.

Миодраг Чипчић и Михаило Петровић
припремају модел ракете за такмичење
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Завршно коло Купа Србије у ракетном моделарству
одржано је 10. новембра на терену "Шумарски Рит" код
Војке, а у заједничкој организацији АК "Савски Првенац" из
Београда, АК "Михајло Петровић" из Банатског Карловца
и АК Нова Пазова. Учествовало је двадесет моделара из
Кикинде, Беле Цркве, Аде, Београда, Банатског Карловца
и Нове Пазове.
У генералном пласману дисциплине ракета са падобраном
јунири су освојили сва три одличија - Младен Бунчић из АК
Нова Пазова, те Емил Драгин и Милан Димитров из АК Ада.
У дисциплини ракета са траком прво место у генералном
пласману освојио је млади репрезентативац Миодраг
Чипчић из АК Кикинда, праћен тројком најуспешнијих
јуниора Кристином Чипчић из Кикинде, Емил Драгином из
Аде и Младеном Бунчићем из АК Нова Пазова.
Иако су имали један наступ мање, сениорска екипа АК
"Живица Митровић" из Беле Цркве је успела да одличним
разултатом на завршном колу престигне колеге из Аде и
освоји екипни трофеј у генералном пласману ракета са
падобраном док је треће место припало екипи Банатског
Карловца. У дисциплини ракете са траком Ада је била
успешнија током читаве сезоне и заслужено победила
испред Беле Цркве и Банатског Карловца. У надметању
јунирских екипа у овој дисциплини победу је однела Нова
Пазова, а испред Аде и Војке.
Мартин Грубић,
АК "Нова Пазова"

ЕЛАРСТ

Јак ветар је овде узео највећи данак ломећи осетљиве
пропелере и крила ракетоплана и носећи моделе
предалеко. Поједини старији такмичари се се одлучили
за тактику намерног скраћивања лета или одустајања
како би сачували моделе, али их је то коштало пласмана
јер је срећа била на страни храбрих јуниора. Јуниорка
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С9А ЖИРОКОПТЕРИ И С4А РАКЕТОПЛАНИ Најјачи остају
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ЈУНИОРИ ОСВОЈИЛИ КУП СРБИЈЕ
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Значајном броју такмичара јак ветар је мрсио конце
падобрана приликом отварања и тако "изазвао" неисправне
летове, а и оне исправне је носио далеко па су такмичари
у завршници остајали без модела. Репрезентативац
Миодраг Чипчић из Кикинде показао је сво своје умеће
са три максимума и победио испред другопласираног
Мирослава Петровића из Беле Цркве. Испод њих чак
четворо такмичара имало је идентичан резултат па се
треће место морало одредити додатним летом (флај-оф)
са допунским моделом у коме је најуспешнији био Немања
Радашин из Аде. Екипно су најуспешнији били моделари из
Банатског Карловца, а испред Кикинде и Аде. У надметању
јуниора пресудио је квалитет техничке припреме и
искуство у трагању за моделима где су предности имали
старији. И овог пута најсупешнији су били Кристина и
Срђан, а треће место припало је Ђорђу Грубићу из Нове
Пазове. Екипни поредак био је исти као и код "стримерица",
Ада, Нова Пазова, Војка.
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С3А ПАДОБРАНИ - Ветар мрси конце
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Дехељан Делорија из Банатског Карловца и јуниорка Чипчић
Кристина из Кикинде оставиле су иза себе мушке колеге и
младе и старе на челу са Дејаном Жаком из Беле Цркве
који је освојио бронзу. Захваљујући добро организованом
тимском раду у проналажењу и враћању модела екипна
победа припала је моделарима из Беле Цркве, а испред
Банатског Карловца и Кикинде. У јуниорској конкуренцији,
са свега две секунде бољим збиром победа је припала
Ади, сребро Новој Пазови, а бронза Војки. Појединачно
иза Кристине, друго место освојио је Срђан Радашин из
Аде, а треће Младен Бунчић из Нове Пазове.
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С6А СТРИМЕРИ - Доминација лепшег пола

Кристина Чипчић из Кикинде освојила је двоструко злато у
"жирокоптерима", испред Илеш Ференца из Аде, и јуниора
Грубић Ђорђа из Нове Пазове, док је јуниорска бронза
припала упорном Радашин Срђану из Аде који је једини
поред Кристине имао сва три успешно релизована лета
али нажалост не довољно дуга за сјајније одличије.
У ракетопланима најуспешнији је био репрезентатовац
Миодраг Чипчић из Кикинде, друго место припало је
Кристини, а треће још једном јуниору Драгин Емилу
из Аде. Треће место у конкуренцији јуниора заузео је
Младен Бунчић из Нове Пазове. У овим дисциплинама
нажалост није било услова за екипни пласман.
И на крају ... Са освојене све четири јуниорске, те једном
титулом и медаљама у укупном (сенирском) пласману у
три дисциплине апсолутни јунак овог првенства је млада
дама и јуниорски репрезенативац Кристина Чипчић из АК
Кикинда.
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На терену Шумарски Рит код Војке 22. септембра у
непосредној организацији АК Нова Пазова и АК "Савски
првенац" из Београда, одржано је Државно првенство
у ракетном моделарству на коме се надметало укупно
24 такмичара из Кикинде, Аде, Беле Цркве, Банатског
Карловца, Војке, Земуна, Београда и домаћина Нове
Пазове. Организатора је посебно обрадовало да су међу
12 јуниора из Аде, Војке, Нове Пазове, Кикинде и Београда,
готово половину чиниле јуниорке.

ЕЊE

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У
РАКЕТНОМ МОДЕЛАРСТВУ
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Топловаздушни балони
на небу изнад Сенте

А

Припрема балона за лет почиње пуњењем куполе хладним
ваздухом вентилатором, након чега се гориоником загрева
ваздух унутар куполе и тиме смањује специфична тежина у
односу на околни ваздух. Балон полеће и одржава се у ваздуху
због разлике у тежини спољашњег ваздуха и унутрашњег гаса.
Управљање балоном је могуће само по висини, не и по правцу,
а пилот избором висине уз коришћење различитих смерова
струјања ваздуха, успева да изврши корекције смера лета.
Иако најстарији облик летења, балонарство је данас један од
најатрактивнијих ваздухопловних спортова. Како је публици и
посматрачима врло привлачна слика летења балоном, тако је
интересовање за такмичења у балонарству врло велико. На 23.
Светском првенству за топловаздушне балоне, које је одржано
у Аустрији наступило је чак 105 такмичара из 28 држава.
Уједно, у августу је обележено 40 година од када је амерички
балонар Бен Абрузо постигао два рекорда у дужини лета и
трајању лета, прелетом балоном преко Атлантског океана. Он
је кренувши из града Преск Ајла из америчке савезне државе
Мејн, дошао до једног француског села, након 137 сати и
прелетених 5000 километара.
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Окупљање и полетање балона се одвијало у центру Сенте у
петак, суботу и недељу. Велики број посетилаца је испратио
ово дешавање, а нарочито интересантан је био такозвани
„везани лет“ у вечерњим часовима.

Промоција балонарства током године реализована
је од стране Срђана Срдића из Балонарског клуба
„Дамбос“ на неколико локација у Србији – у Јагодини,
Младеновцу и у Ваљеву на спортском аеродрому у
Дивцима. На међународном нивоу, као пилот је позван
на такмичења у Словенији и на Европско првенство у
Мађарској, где је успешно учествовао.
Срђан је своју опрему – топловаздушни балон,
поклонио пријатељима из Балонарског клуба „Сента“,
који ће даље наставити традицију одржавања
балонарских такмичења у Србији заједно са
Ваздухопловним савезом Србије.

М

Другог викенда септембра у Сенти је одржан традиционални
међународни фестивал балона, који је окупио око 15
балонарских посада из Мађарске и Словеније, у организацији
балонарског клуба из Сенте и балонарског клуба „Дамбос“ из
Београда.
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Најбољи спортисти
у 2018. години
1.Мирољуб Јанићијевић, ПЕВС „Небеске Видре“
2.Слободан Терзић, ПК „Делта“ Београд
3.Игор Жмирић, ПК „Делта“ Београд
23
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Српско падобранство као
део светског падобранства

Падобранство

Србија и на вингсјут мапи
падбранског света
Светско првенство у вингсјут летењу, одржано од 26. до 31.
августа на спортском аеродрому Простејов у Чешкој, имало
је међу 63 учесника из 23 светске репрезентације и два
такмичара из Србије. Зоран Миленковић и Игор Јеремић
из Аеро клуба „Наша крила“ Параћин, представљали су
Србију током пет такмичарских дана и у оквиру по девет
изведених скокова.

Петочлана репрезентација Србије (Игор Жмирић и
Слободан Терзић из Падобранског клуба „Делта“ из Београда,
Синиша Мићић, Дејан Цветковић и Мирољуб Јанићијевић из
Падобранске екипе Војске Србије „Небеске видре“) наступила
је на 35. ФАИ Светском првенству у класичним дисциплинама
од 25. до 30. августа у Бугарској.
На терену у Бугарској на светском првенству у класичним
дисциплинама, репрезентативци Србије су се такмичили
у дисциплини скокови на циљ, међу 173 такмичара из 29
светских репрезентација. Екипно у скоковима на циљ српски
падобранци су заузели 16. место, након изведених по осам
скокова сваког од пет чланова репрезентације. Најбољи
појединац из репрезентације је био Слободан Терзић из ПК
„Делта“ из Београда, који се пласирао у полуфинале и освојио
43. место са резултатом од 22 цм из 8 регуларних и једног
полуфиналног скока.

центиметара испред наше репрезентације, обзиром на
средства која су уложена у њихов тренинг, ни на који начин
нисмо могли победити. Иза репрезентације Србије остале су
следеће репрезентације: Данска, Хрватска, Канада, Литванија,
Сједињене Америчке Државе, Велика Британија, Аустралија,
Холандија, Бугарска, Бразил, Румунија, Финска и Турска. Уз
мало више спортске среће могло је бити још појединаца из
наше репрезентације у полуфиналу, али то је нешто на шта се
не може утицати,“ закључује Мирољуб Јанићијевић.

Њих двојица су наступили у дисциплини извођење,
под којом се подразумева оцењивање три различита
параметра перформанси – задатак време, удаљеност и
брзина. У овој дисциплини светски првак је постао Еспен
Фаднес из Норвешке (281,5 бодова). Друго место је
освојио Крис Гилер из Америке (278,4 бодова), а треће
место Дмитри Подориаши из Русије (278,3 бодова) са
незнатном разликом у односу на другопласираног. Игор
Јеремић је заузео 53. место, а Зоран Миленковић 63, али
је раније завршио такмичење – после 6. скока и пропустио
последња три, због здравствених проблема.
„Конкуренција је била веома јака, а резултати веома
приближни. Грешке су правили и најбољи летачи, јер су
задаци били прилично захтевни. Ово такмичење је за нас
било изузетно добро искуство, јер смо видели како вингсјут

летење изгледа на великим међународним такмичењима,
па знамо шта нас очекује на следећим и можемо се знатно
боље припремити,“ каже Зоран Миленковић.
Сличне утиске пренео нам је и Игор Јеремић. „Наш пласман
није у врху листе, како бисмо ми желели, али биће прилике
следећи пут. Много смо научили из овог такмичења, и да
смо са тим знањем дошли, сигурно бисмо били 10-15 места
више.“
Друга дисциплина на овом такмичењу су биле акробације,
где су наступили два тима Русије, Америка, Финска и Велика
Британија. Најуспешнији је био први тим Русије, друга је
репрезентација Америке и трећи је други тим Русије.
Ово такмичење је тек друго по реду светско првенство
у дисциплини вингсјут летење, која се, као најновија
падобранска дисциплина, бори за своје место под
такмичарским небом и осваја нове такмичаре. С обзиром
да је ово прво учешће представника Србије на ФАИ
такмичењу прве категорије у вингсјут летењу, за Игора,
Зорана и друге њихове колеге време тек долази – време у
коме ће усвајати нова знања и искуствено их примењимати
на будућим такмичењима.

„Нијансе и спортска срећа су одлучивале о коначном пласману.
Свака репрезентација је имала неколико „0“ (најбољих
резултата), али и исто тако лоших резултата од 16 цм и скокова
ван циља. Такмичење је било у захтевним временским условима
– термика, а на моменте јак ветар и киша. Поједини такмичари
наше екипе до петог скока били су међу првих десет, али
касније током такмичења од шестог скока па надаље, у веома
сложеним метео условима, због “крупнијег резултата“ догађале
су се промене у појединачном пласманима по 100 места у
поретку,“ описује такмичарску атмосферу репрезентативац и
вођа екипе Мирољуб Јанићијевић.
Прво место у дисциплини скокови на циљ освојила је
репрезентација Чешке, а друго и треће место Русија и Италија.
Екипно у генералном пласману (збир дисциплина скокови на
циљ и фигуре), најбољи на свету су чешки падобранци, испред
руских и кинеских. Појединачно најбољи је Јири Гецнук из
Чешке, друго место је освојио Димитри Максимов из Русије
са бодом заостатка и треће место су поделили Томас Џенерот
из Француске и Олдрих Сорф из Чешке.
„За нашу репрезентацију и наше такмичаре, учешћем на
овом такмичењу постигнут је екипни пласмански максимум,
јер екипе попут Швајцарске и Немачке, које су само пар
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Мирољуб Јанићијевић при доскоку на циљ

Зоран Миленковић и Игор Јеремић на СП у Чешкој
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Нови државни прваци
у падобранству

Падобранство

Балкански скок
пријатељства
Традиција окупљања чланова падобранске заједнице у оквиру
међународне падобранске манифестације Балкански скок
пријатељства 2018. године је спроведена у дело, у периоду
од 16. до 20. маја, на спортском аеродрому Лисичији Јарак и
војном аеродрому Батајница.
У непосредној организацији Падобранског клуба ветерана
63. Падобранске бригаде „Архистратиг“, ова вишедневна
манифестација је окупила 127 падобранаца из 16 земаља
- Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине,
Републике Српске, Македоније, Француске, Мађарске,
Бугарске, Белгије, Грчке, Шведске, Немачке, Русије, Израела,
Аустралије и Србије. Била је ово јединствена годишња
прилика да се сви заљубљеници у висине и падобранство
окупе, пријатељски проведу време, размене новости, освеже
знања и искуства, прођу обуку и припрему за извршење
скокова, и што је најважније, да се поново нађу под куполама
својих падобрана.

Учесници 64. ДП у падобранству испред војног авиона АН-2

Победници ДП

Игор Жмирић из Падобранског
клуба „Делта“ из Београда са
најпрецизнијим резултатима из
седам скокова, освојио је прво место
на 64. Отвореном падобранском
првенству Србије у дисциплини
скокови на циљ и тиме понео титулу
државног првака у 2018. години.
Друго место је освојио Мирољуб
Јанићијевић из падобранске екипе
Војске Србије „Небеске видре“, а
треће место Радослав Кораћ, из
такође ПК „Делта“ из Београда.

Њих тројица су ова признања заслужили у јакој конкуренцији
од укупно 31 такмичара из пет клубова из Србије, а за прву
позицију Игора Жмирића су била пресудна постигнута три
најпрецизнија резултата (тзв.нуле). Поред његове три нуле,
било је на такмичењу још десет најбољих „погодака“ од укупно
изведених 217 скокова у националној конкуренцији. Екипно
најуспешнији су били чланови Падобранског клуба „Делта“ из
Београда – Игор Жмирић, Радослав Кораћ, Слободан Терзић,
Зоран Станојевић и Слободан Марковић. Друго место је
освојила екипа ПЕВС „Небеске видре“ – Мирољуб Јанићијевић,
Синиша Мићић, Милан Светозаревић, Дејан Цветковић и Иван
Митић, са 20 бодова разлике. Иза њих, на трећем месту нашла
се екипа Аеро клуба „Наша крила“ Параћин са подмлађеним
саставом – Драган Обрадовић, Светлана Симић, Стефан
Живковић, Никола Цветковић и Небојша Симић.
Такмичило се и у отвореној конкуренцији са гостујућом
екипом Бања Луке и такмичарком Ином Гител, представницом
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Бугарске. Од укупно 37 такмичара поредак прва три
пласирана је идентичан поретку у националној конкуренцији
– Игор Жмирић, Мирољуб Јанићијевић и Радослав Кораћ.
Екипно на подијуму су се нашли првопласирани ПК „Делта“
Београд, другопласирана једна од екипа ПЕВС „Небеске
видре“ и трећепласирана друга екипа ПЕВС „Небеске видре“.
Такмичење је одржано у организацији Ваздухопловног савеза
Србије на спортском аеродрому Лисичији Јарак у Београду
од 28. до 30. септембра, уз велику подршку Министарства
одбране Републике Србије, које је омогућило ангажовање
војног авиона АН-2 са петочланом посадом, за извођење
падобранских скокова. У три дана такмичења изведено је
редовних 259 скокова плус додатни поновљени и сондажни
скокови. Све то под будним оком судијског тима на челу са
Ненадом Стојиљковићем као главним судијом, Милошем
Јанковићем, Ненадом Бркићем и Јовом Стејићем. Да се све
одвија по спортским правилима водио је рачуна делегат
такмичења Љубиша Наумовић, један од наших најискуснијих
падобранаца, који је ове године улогу такмичара заменио
улогом службеног лица такмичења. Жири такмичења чинили су
Ненад Кузмановић, Раде Веселиновић и Миодраг Кастратовић.
Вође организације и такмичења били су Никола Боровац,
председник организационог одбора и Горан Пановић,
директор такмичења, заједно са домаћинима на аеродрому
Љиљом и руководиоцем летења Зораном Димићем.

Врло активан програм сва четири дана такмичења
организатор је спровео уз подршку Ваздухопловног савеза
Србије, Министарства омладине и спорта, Министарства
одбране, Министарства унутрашњих послова, Генералштаба
Војске Србије, Специјалне бригаде Војске Србије, Специјалне
Антитерористичке јединице МУП-а, Падобранских клубова
„Феникс“ и „Делта“, Представништва Републике Српске, фирми
Силбо д.о.о. и Златиборац д.о.о. и бројних медија. Падобранци
су имали прилику да се сретну са легендама југословенског и
српског падобранства, ветеранима који су дошли да посете
манифестацију. Такође свакодневно су се изводили скокови
на спортском аеродрому Лисичији Јарак, а део падобранаца
је извршио и скокове са 5.800 метара из авиона АН - 26 на
аеродрому Батајница.

Манифестацију је свечано отворио државни секретар у
Министарству омладине и спорта Предраг Перуничић, уз
присуство бројних значајних гостију. Том приликом, пилот
Владимир Булат и председник АК „Зрењанин“ је извео
демо наступ млазним авионом Г2, док су падобранци из
Падобранске екипе Војске Србије извели демо скокове са
државном заставом и заставом 63. Падобранске бригаде.
Такође, нису ни заборављени они који су били део ове
заједнице – мајка херој Јованка Остојић, Алекса Давор,
Драгољуб Матовић, Иван Момчиловић и Небојша Јандрић,
као и остали који нису више са нама. Одата им је почаст и
сећање на њих ће да живи кроз њихове саборце и чланове
Падобранског клуба 63.Падобранске бригаде „Архистратиг“.
Подсећамо да је овај догађај покренут 1993.године, када је
Балкански скок пријатељства први пут организован у сарадњи
Грчке уније резервних падобранаца и 63. падобранске
бригаде из Србије. Задовољство учесника и значај оваквог
окупљања за падобранце 63.падобранске бригаде је
немерљив, те је на организаторима да наставе да негују ову
традицију и у годинама које долазе.

Да је на овом 64. Отвореном падобранском првенству
Србије победило искуство и знање, говори чињеница да прва
три пласирана такмичара укупно имају у својој каријери преко
десет хиљада скокова – укупно 13.650!
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Слобода духа која
не познаје границе
Горан Тодоровић Фаца нас сваки пут изнова оставља без даха својим невероватним активностима
и енергијом која може бити узор свима. Прошлу 2018. годину испратио је са забележених пет
падобранских скокова у једном дану и летењем моторним змајем.

-10°. Слободни пад од 90 секунди у кањону планина
од преко 2000 метара не бих мењао ни за шта на
свету. Јер то је слобода духа која не познаје границе,“
описује утиске са ове падобранске авантуре Горан
Тодоровић. Са ових пет скокова, 1014. падобрански
скок је уписан у његову књижицу.

Горан у тандем скоку изнад облака у Словенији

Рекло би се ништа необично за једног ваздухопловца,
међутим Горан није обичан ваздухопловац. Некадашњи
припадник 63. Падобранске бригаде и заставник прве класе,
одликован у рату Медаљом за заслуге у областима одбране
и безбедности трећег степена, војни и спортски падобранац,
ронилац, спелеолог, алпиниста, већ 15 година се бори са
својом незгодом. Његов 984. падобрански скок 18. децембра
2003. године коштао га је везаности за инвалидска колица и
дијагнозе параплегије са 90 посто оштећења слуха. „Никада
нећу одустати, јер на то немам право. Чак и да моје тело каже,
не смем да одустанем,“ увек храбро истиче овај неустрашиви
борац.
Приликом тог радног задатка децембра 2003. године на
војном аеродрому у Нишу, Горан је након неотварања
– умршења падобрана, пао са висине од 1.200 метара,
брзином од 120 километара на час. Успео је да преживи, али
остао је непокретан. Од тада, његов дом је једна соба на
Војно медицинској академији у Београду, како због лечења,
тако и због нерешеног стамбеног питања. Трагични догађаји
у Горановом животу се са његовом незгодом нису завршили.
Изгубио је оца у саобраћајној незгоди, коју је доживео
приликом враћања кући из посете његовом сину, а и мајка је
преминула. Иако ће поносно негирати да му било шта треба,
пријатељска помоћ подршке овом храбром човеку и те како
треба. Своју младост је посветио отаџбини, скоро па остао
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без свог живота и даље наставио сам са собом и болничарима
на ВМА, међу четири зида, уз свакодневну личну борбу,
непреспаване ноћи, повремене посете пријатеља, у друштву
књига и снова. Снова о летењу и небеским висинама.
Уз помоћ добрих људи и пријатеља ваздухопловаца, снови
му се донекле остварују, те се с времена на време вине у
небеске висине. Први скок после свега што му се догодило
извео је 2007. године у организацији Ваздухопловног савеза
Србије и тиме постао први параплегичар у Србији који је
скочио. Горан Тодоровић Фаца не сматра себе инвалидним
лицем и остварује оно што већина здравих и способних људи
не успева – прешао је број од 1000 падобранских скокова,
са пријатељима из Горске службе спасавања Србије освајао
планинске врхове, скочио падобраном са висине од преко
осам хиљада метара, ронио на 40 метара дубине…

Није прошло ни две недеље, а Горан Тодоровић
Фаца је поново био међу облацима, овога пута на
крилима моторног змаја. На летелишту Гласинац
недалеко од Соколца у Републици Српској, заједно
са пилотом моторног змаја и инструктором Сашом
Станар из аероклуба „Соко“, винуо се у висине.
Након 20 минута летења су се приземљили, а Горан
је уписао још једну победу, још једно ходање по
облацима.
„Као човек који никада не одустаје и у чијем речнику
не постоји реч предаја, настављам борбу и повратак
за тренутак где сам био заустављен“, каже Горан.
Свима нама може да послужи само као пример и да
нас пробуди сваки пут када се успавамо, показавши Летење моторним змајем
колико живот вреди.

И у протеклој 2018. години имао је ваздухопловних
активности - најпре 10. септембра у Бовецу у Словенији, а
затим и 23. септембра у Соколцу у Републици Српској.
У Словенији на аеродрому Бовец постигао је рекорд – пет
изведених падобранских скокова са висине од 6000 метара.
Друштво му је правио тандем пилот из Словеније Нејц
Јурчец, а ваздухопловом је управљао Дамјан Цехнер. „Тог
дана на земљи је температура била између 28-30 степени
целзијусових. На 6000 метара спољашња температура је била
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Општа авијација

Најбољи спортисти
у 2018. години

Дупла круна за
Александра Годића

1. Александар Годић, АК „Наша крила“
Параћин
2. Томислав Шалетић, АК „Наша крила“
Параћин
3. Владимир Спасић, АК „Смедерево“
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Учесници Првенства Србије у прецизном и рели летењу
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слетање, а наступило је осам домаћих посада и једна гостујућа
словеначка. Иза првопласираних Годића и Обрадовића из
Параћина, и друго место је припало параћинским пилотима
Томиславу Шалетићу и Ратку Јовановићу. Трећи на државном
првенству су пилоти из Трстеника – Душан Тодоровић и
Алекса Милутиновић.
Непосредни организатор такмичења Аеро клуб „Наша крила“
Параћин, имао је част да на домаћем терену остане и највише
освојених трофеја са овог државног првенства, а заслужених
од стране моторних пилота чланова клуба. Уједно Александар
Годић, по занимању помоћник директора Директората
цивилног ваздухопловства Републике Србије из Сектора
за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно
особље, као спортски пилот показао је, а то показује и годинама
уназад, да спој посла и задовољства има за последицу најбољи
могући резултат.
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На Првенству Србије у општој авијацији, одржаном од 19.
до 23. септембра, на спортском аеродрому Давидовац код
Параћина, пилот Александар Годић из Аеро клуба „Наша
крила“ Параћин показао је да је тренутно неприкосновен
у дисциплинама прецизно летење и рели летење. Златна
медаља је отишла у његове руке у појединачном пласману у
прецизном слетању, а и као члану посаде са колегом Драганом
Обрадовићем из АК „Наша Крила“ Параћин у рели летењу.
Укупно осам пилота из Србије из четири аеро клуба и један
гост из Словеније учествовали су у дисциплини прецизно
слетање. Након изведене по две руте у задацима временска
тачност и извиђање, и задатка слетање, најбољи резултат је
имао Александар Годић, испред другопласираног Томислава
Шалетића из такође параћинског клуба и трећепласираног
Нике Адамова из АК „Кикинда“. У оквиру рели летења, такође
су реализовани задаци временска тачност, извиђање и
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Најуспешнији учесник - Александар Годић
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Најбољи спортисти
у 2018. години
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1.Зоран Френц, АК „Ваја“ Београд
2.Бранко Благојевић, АК „Михајло
Петровић“ Краљево
3.Милан Петковић, АК „Београд“ Београд
А
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Ваздухопловно једриличарство

35. ФАИ Светско првенство у
ваздухопловном једриличарству

Зоран Френц из Аеро клуба „Ваја“ Београд и Бранко
Благојевић из Аеро клуба „Михајло Петровић“ Краљево,
представљали су Србију на 35. ФАИ Светском првенству
у ваздухопловном једриличарству, које је одржано од 28.
јула до 11. августа у Хосину у Чешкој.
16. место у „опен“ класи припало је Зорану Френцу, а 41.
место Бранку Благојевићу у "18 метарској" класи.
На овом највећем годишњем једриличарском окупљању
Зоран се такмичио у отвореној класи са једрилицом
типа „ JS1C-21“ заједно са 32 такмичара из 15 светских
репрезентација, а Бранко је наступио у 18 метарској
класи са једрилицом типа „ JS1C-18“ уз 45 такмичара из 22
репрезентације.
Такмичари су имали пред собом 12 такмичарских дана.
Након извршења такмичарских задатака, издвојили су се
најбољи, те је нови светски првак екипно Немачка, испред
другопласиране Француске и трећепласираног домаћина
Чешке. Најбољи у отвореној класи је био Немац Михаел
Сомер, друго место је освојио такође његов сународник
Филип Левин и треће место Петар Тичи из Чешке. У 18
метарској класи титулу првака је освојио Волфанг Јанович
из Аустрије, сребрну медаљу Марио Кеслинг из Немачке
и бронзану медаљу Жан Денис Бароис из Француске. У 20
метарској класи, у којој Србија није имала представнике,
прво место су освојили Себастиан Кава и Кристоф
Матковски из Пољске, друго место Стив Џонс и Гери Купин
из Велике Британије, а треће место Анти Лехто и Јуха Сори
из Финске.

35. Светско првенство у бројевима:
- изведено више од 1200 летова;
- прелетело се више него што је удаљеност од
Земље до Месеца (током такмичења 415.000 км);
- у ваздуху проведено 37% године или 137 дана
(током такмичења се летело скоро 3.300 сати);
- потрошено 110 тона (110.000 литара) воде;
- потрошено више од 16.000 литара горива за
вучу једрилица;
- летело се изнад четири земље – Чешке,
Немачке, Аустрије и Пољске.
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Ваздухопловно једриличарство

Почела је обнова ваздухопловног
једриличарства, Србија ће имати
младе авијатичаре!
Уз велике тешкоће, ваздухопловно једриличарство у аероклубовима ВСС прошле
године је почело да се обнавља захваљујући
ентузијазму и залагању једриличара и кроз рад
проширених састава једриличарске комисије.
Тешко је достићи раније успехе српског
једриличарства без помоћи шире друштвене
заједнице, ваздухопловних предузећа, а
нарочито војног ваздухопловства. Међутим,
помаци се осећају после обраћања и молби
упућених председнику Србије, Комаданту
РВ и ПВО, Министарству за саобраћај,
Министарству за спорт и Директорату за
цивилно ваздухопловство. Наша младост
воли ваздухопловство и талентована је за
авијатичаре, само им треба омогућити да се
баве ваздухопловним једриличарством и они
су будући пилоти свих профила авијације.
На сајту ВСС дати су детаљно резултати
рада једриличара у 2018. години, а сада наводимо неке
од значајнијих. Током прошле године летачка делатност
једриличара одвијала се, на жалост, само у аероклубовима
који су имали двоседе једрилице са важећим одобрењима за
летење, и то: Суботица, Сремска Митровица, Смедеревска
Паланка, Краљево и Трстеник. Летело је само 55 пилота и
обучено је 20 нових једриличара. Налетело се 1670 летова
са 380 часова. Расположивих једрилица у аероклубовима има
– 54 једноседа (летело само 7), 21 двосед (летело 5). Шеснаест
двоседа Бланик Л13 и даље не сме да лети док се не изврши
прописана модификација за коју аероклубови немају новца (по
једрилици око 12000 евра). У броју једноседа је и 25 једрилица
„Вук-Т“, које годинама не лете јер су потребна прописана
испитивања после једног удеса. Покренута је иницијатива
да се ове једрилице припреме за летење после испитивања
на Машинском факултету – Институт за ваздухопловство и
Радионици Аеро Флај у Вршцу. Одлуком Управног одбора ВСС
власници ових једрилица су аероклубови где се оне налазе.
Прошле године само четири авиона су била пловидбена за
шлеповање и три ауто витла (Суботица, Краљево и Сремска
Митровица).
Државно једриличарско првенство није одржано јер није
било довољно пријављених такмичара. Аероклуб „Нови Сад“ је
извршио припреме, на жалост није било првенства. Аероклуб
„Јасеница“ из Смедеревске Паланке је одржао успешно
такмичење „Бланик куп“ на коме је учествовало 18 пилота.
Наши пилоти Зоран Френц и Бранко Благојевић су учествовали
са својим једрилицама и о свом трошку на 35.Светском
првенству у Чешкој и у конкуренцији 76 такмичара, успешно
облетели све такмичарске летове и пласирали се на 16.,
односно 41.место. Милан Петковић је прошле године у
Аустралији поставио четири државна рекорда на једрилици
ДГ-100.
Обновљено је издавање диплома и једриличарских значака на

Избацимо вукове из хангара да лете
Једрилица Вук – Т је произведена 1984/85.године у
фабрици „Јастреб“ у Вршцу. Серија од 30 једрилица.
Конструктор је Проф.Др.Инг. Томислав Драговић,
пилот-инструктор.
- Размах крила 15м
- Дужина трупа 6,5м
- Најбоља финеса 1:37/95 км/ч
- Минимална брзина: 58 км/ч
- Максимална брзина: 240 км/ч
основу остварених летачких задатака, а у складу са Правилником
ВСС и ФАИ. Од 1946. године до данас једриличари ВСС и
бившег једриличарског центра у Вршцу, освојили су: 1600 „Ц“
значака, 301 сребрну, 51 златну, 10 златних са три дијаманта
и то: Дејан Гајић, Мита Вуковић, Василије Степановић, Ненад
Исаковић, Милан Петковић и Жива Френц. Даме са освојеним
златним значкама су: Јелена Опачић, Марија Летић, Светлана
Митровић и Јасмина Јовановић.
Пред нама је доста проблема даљег развоја једриличарства,
али сигурни смо да ће доћи бољи дани, да ће, уз помоћ наших
државних институција, Србија имати младе авијатичаре и
наставити славну ваздухопловну традицију.
Мирослав Исаковић
Председник Комисије за ваздухопловно једриличарство ВСС

Уручење дипломе и значке Јасмини Јовановић
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Нови спортски аеродром,
одличан домаћин и организација
државног првенства
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Најбољи спортисти
у 2018. години
ЈД

1.Мило Тодоровић, АК „Ћуприја“
А
ЛПанчево
Г
2.Војислав Ђукић, П
АКА„Утва“
РА
3.Владимир Стојковић, АК „Ћуприја“
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Након што је од средине јуна месеца прошле године
званично регистрован спортски аеродром у Ћуприји,
под оперативним руковођењем Аеро клуба „Ћуприја“,
аеродром је крајем августа био место где су се пилоти
ултралаких ваздухоплова надметали за нове државне
прваке. У непосредној организацији Аеро клуба „Ћуприја“
25. и 26. августа је одржано Државно првенство у
навигацији и прецизном слетању ултралаких ваздухоплова.
Пре почетка такмичарског летења, за бројне посетиоце,
руководство ВСС и представнике локалне самоуправе
и других институција из Ћуприје, поводом отварања
аеродрома уприличен је летачки програм и приказ РЦ
модела, а затим ултра лаких летелица са којима српски
аеро клубови располажу. Презентацију перформанси
ултралаких авиона у ваздуху извели су Милош Стојковић,
Бошко Тодоровић и Мило Тодоровић, као и пилоти гости
са спортског аеродрома Војка.
Након тога се приступило такмичењу – укупно 18 пилота из
пет аеро клубова. У категорији моторни змај најуспешнији
су били пилот Војислав Ђукић и копилот Перица Сабљић
из Аеро клуба „Утва“ из Панчева. Друго место је освојио
Владимир Стојковић са Милошем Михићем из Аеро
клуба „Ћуприја“, док су трећепласирани били Милан
Марић и Милован Јанковић из Аеро клуба „Смедерево“.
Мило Тодоровић и Андрија Новаковић из АК „Ћуприја“
су постали државни прваци у категорији ултра лаки авион,
испред другопласираних колега из свог клуба – Горана
Ковачевића и Бошка Тодоровића. Треће место су освојили
Живко Галовић и Саша Миљковић из Удружења екстремних

спортова „Топлица“ из Прокупља. У екипном пласману
најуспешнији у обе категорије је био клуб домаћин АК
„Ћуприја“. Други по успешности са моторним змајевима
су били пилоти из АК „Утва“ Панчево и трећи пилоти АК
„Смедерево“. Са ултралаким авионима најбоље резултате
иза првопласиране Ћуприје су постигли пилоти УЕС
„Топлица“ Прокупље са освојеним другим местм и на
трећем месту пилоти АК „Бор“.
Председник АК „Ћуприја“ и главни организатор овог
окупљања, Горан Стојковић, на исказано гостопримство
на аеродорму, добио је одговор у виду посете од преко
хиљаду људи, у викенду када је одржано такмичење. Поред
задовољства што се толико посетилаца нашло на аеродрому,
Горан је задовољан и реализацијом такмичења: “Под
вођством искусног главног судије Дејана Беде и делегата

Проглашење победника
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Саше Стевановића, није могло да буде неправилности.
Такође, први пут је на једном УЛЛ такмичењу коришћено
електронско праћење летења. Током такмичења сваки
такмичар је био опремљен са два логера, на основу којих су
бодовани резултати. Прецизно слетање је снимано видео
камером високе резолуције, ради објективне контроле и
помоћи у верификацији реалног резултата. На резултате
и суђење није било ниједне притужбе, па је тиме, између
осталог, основни циљ такмичења остварен.“

Аеродром у Ћуприји је угостио и најмлађе

Најбољи спортисти
у 2018. години
1. Владимир Бачанин, ПК "АИР 037" Крушевац
2. Горан Ђурковић, СПК „Беркут“ Вршац
3. Дејан Валек, АК „Нови Сад“
38

39

Параглајдинг

Портрет спортисте

Слободан Малетић

СРБИЈА ТРЕЋА У ЕВРОПИ
петој позицији, а Горан Ђурковић на седмом месту. Одлични су
били и остали такмичари из Србије - Драган Попов, Слободан
Малетић и Иван Павлов. Сви су дали свој допринос тимском
успеху, а посебно Попов који је био константно добар, и увек
под притиском јер је задњи наступао од наших такмичара у
свакој серији.
Слободан Малетић је имао резултат
за медаљу све до шесте серије, када
је направио лош прилаз и имао тада
53 цм удаљености од циља, и тиме
срушио
извесност
појединачне
медаље.

Бронзани репрезентативци

Подијум за репрезентацију Србије у параглајдингу у
дисциплини прецизно слетање је нешто на шта смо се већ
навикли, али овај пут медаље имају специфичан сјај обзиром
да се наш најбољи пилот Горан Ђурковић из Спортског
параглајдинг клуба „Беркут“ из Вршца такмичио се са
повређеним коленом, а женски део екипе није ни био на
такмичењу из здравствених и приватних разлога. Са окрњеним
али одлично уиграним саставом: Горан Ђурковић и Драган
Попов из СПК „Беркут“ Вршац, Слободан Малетић из Клуба
ваздухопловних спортова „Кошава“ из Београда, Дејан Валек
и Иван Павлов из Аеро клуба „Нови Сад“, сада већ бивши
прваци Европе и актуелни вицешампиони света, заузели су
треће место, после одличног домаћина Словеније и Чешке, са
којом су се борили за другу позицију до задње летачке серије.
Европско првенство је одржано у месту Кобарид у Словенији
од 16. до 22. септембра и учествовало је укупно 111 пилота
из 24 земље.

ФАИ Европско првенство у Словенији
неће остати у памћењу по одличној
организацији какву смо очекивали,
било је пропуста, интервенција и
жалби на резултате које су прихваћене
након грешака од стране кинеског
судије и директора такмичења, али
све се ипак добро завршило. Следеће
велико такмичење - Светско првенство
је ове године у Вршцу у Србији, када
ћемо имати прилику да угостимо 130
такмичара из 30 земаља света.

Горан Ђурковић и Дејан Валек су до последње серије
имали прилику и за појединачну медаљу, али се то ипак није
десило. Након 11 серија, и петодневног такмичења, по врло
топлом времену, ипак је попустила концентрација, а победио
притисак на пилоте који све време нису имали права на
грешку, обзиром на окрњени састав, јер се од сваке серије
узимају четири најбоља резултата за тимски резултат. Већ у
првој серији, четири наша пилота направили су висок, односно
неповољан, резултат, што је било касније јако тешко анулирати.
Словенија и Чешка нису испуштале стечену предност, и тако је
било до краја, иако су са Чесима били до задње серије само на
седам центиметара разлике.
У појединачној категорији, све медаље узели су Словенци (1.
Матјаж Слуга, 2. Јака Горенц, 3. Матјаж Ферарич), док је наш
најбоље пласирани пилот Дејан Валек завршио такмичење на
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Слободан Малетић – такмичар Клуба ваздухопловних спортова „Кошава“ Београд,
репрезентативац Србије у параглајдингу у дисциплини прецизно слетање и врхунски
спортиста категорисан националним рангом.
1. Када и како сте почели са
активним бављењем спортом?
Пре око 12 година пријатељ ме
је повео са собом на летење,
када сам се упознао са спортом
и схватио да је то прави спорт
за мене. Сви остали спортови
којима сам се бавио су тада били
скрајнути и параглајдинг је био
приоритет. Убрзо сам ушао у
читав систем такмичења, вођен мишљу да је то прави пут до
постизања великих резултата. Основао сам клуб, организовао
прво такмичење, а касније је то постала пракса – организовање
и учешће на такмичењима.
2. Од када сте у репрезентацији Србије и који су вам
највећи успеси на репрезентативном пољу?
Мој први сусрет са параглајдинг репрезентацијом било је
учешће на Европском првенству у Македонији 2012. године.
У складу са правилником о репрезентацијама Ваздухопловног
савеза Србије, а на основу постигнутих резултата, квалификован
сам да будем део државног тима. Уједно сам добио и нову
улогу те сам те године био и тим лидер репрезентације.
Имао сам велику жељу да направимо добар резултат вредан
пажње и у тај пројекат сам кренуо решен да се не штедим у
сваком смислу. На овом Европском првенству смо освојили
треће место. Даље је уследило Светско првенство у Босни
и Херцеговини 2013. године и треће место екипно, па 2014.
године Европско првенство у Србији
и друго место екипно, затим Светско
првенство 2015. године у Индонезији и
друго место. У 2016. години смо најзад
били награђени за сав труд и у Литванији
на Европском првенству освојили
злато екипно. Са Светског првенства
2017. у Албанији смо донели титулу
вицешампиона света, а прошле године
на Европском првенству у Словенији
освојили треће место.

на масовности, нарочито на азијском тлу, одакле долази све
већа конкуренција. Убеђен сам да ће Ваздухопловни савез
Србије наћи начин да уз помоћ репрезентације, која је
есенција квалитета, омасови и унапреди српску лигу. У ствари
сви већ радимо на томе.
На Светском првенству у Вршцу с обзиром да смо домаћини
имамо обавезу више да станемо на постоље. Свесни смо да
никада неће бити теже, јер је врло јака конкуренција за највише
пласмане. Уз нас ту су европске репрезентације Словеније,
Бугарске, Чешке и Румуније, док од светских конкурената на
постоље претендују Индонежани, Кореанци, Тајланђани и
Кинези.

Репрезентација Србије у прецизном слетању
параглајдером имала је први наступ 2008. године на
Европском првенству у Србији, када је тим лидер био
Мирољуб Јанићијевић и тада је освојено злато, а касније
су низани успеси под вођством Војислава Ивановића
до 2012. године, када је Слободан Малетић постао
тим лидер, а истовремено и такмичар. Од 2017. године
поново је тим лидер Војислав Ивановић.
У последњих 10 година (од 2008. године) параглајдинг
репрезентативци у дисциплини прецизно слетање су
освојили укупно 27 медаља на светским и европским
првенствима у појединачној, женској и екипној
конкуренцији. Од тога представници Србије су седам
пута били на највишој златној позицији, а сребрних
медаља је освојено девет и једанаест бронзаних.

3. Који су планови за будућност и шта
очекујете на предстојећем Светском
првенству у прецизном слетању
параглајдером у Вршцу?

Драган Попов у лету до циља

Репрезентација у саставу у коме је сада,
има потенцијал да још дуго доминира
на светским и европским првенствима.
Састав је непромењен у последњих
седам година, осим женског дела који
не наступа из приватних разлога. Имам
утисак да дисциплина тренутно стагнира
у Србији, док се у другим земљама, ради

Слободан Малетић са колегама из тима
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600 прелетених километара
до нових европских првака

Репрезентативци Србије у Португалу

Слетање у гол

15. ФАИ Европско првенсто у параглајдингу у дисциплини
прелет одржано је 28. јула прошле године. Укупно се летело
10 дана, успешно извршено осам задатака и прелетело се
преко 600 километара. Победу је извојевала репрезентација
Шпаније, испред другопласиране Италије и трећепласиране
Француске. Појединачно је првак Европе постао Тео Варден
из Велике Британије, друго место је освојио Торстен Сигел
из Немачке и треће место Бјађо Алберто Витале из Италије.
Репрезентативци Србије су заузели 13. место од укупно 28
селекција које су наступиле, а Владимир Бачанин из Аеро
клуба „Аир 037“ из Крушевца је заузео високо 19. место
од укупно 150 такмичара и са само 156 бодова заостатка у
односу на првопласираног (1. место 5.348 бодова, Бачанин
5.192 бода). С обзиром на комплексност освајања бодова
и позиција, и да је за крајњи поредак битан низ фактора
као што су брзина и први доласци на циљ, поштовање
прописане висине, лидерство у току трке и слично,
резултат репрезентативаца Србије је изузетан. Наиме,
јака конкуренција у параглајдингу, бројност и квалитет
такмичара на светском нивоу, учинили су и сам долазак
такмичара на европско или светско првенство великим
успехом за оне који се нађу у друштву ових 150 најбољих.
Пилоти парагалајдера из Србије су на овом такмичењу
оставили иза себе резултатски бројне европске врхунске
пилоте, који долазе из Француске, Немачке, Швајцарске, где
се број пилота мери у хиљадама, за разлику од Србије где је
такмичарски активно око 300 пилота.
Наши репрезентативци су просечно у извођењу ових осам
задатака проводили у ваздуху око три сата, а остваривали
су прелете од најмање 50 километара, па све до преко 90
километара у одређеним данима. Све то уз помоћ свог
умећа и знања, уз повољне ветрове и термику и без моторне
летелице. Крило, систем (седиште и систем за повезивање),
резервни параглајдер, опрема за везу и навигацију, заштитна
опрема - су све што пилоти параглајдера носе са собом на
ове километарске вишечасовне прелете.
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„Сматрамо да смо достојно представљали своју земљу, да
смо се борили у сваком такмичарском дану и током сваке
трке, за што бољи и појединачни и екипни резултат. Част
нам је што се Србија нашла у овом елитном параглајдинг
друштву, што смо побољшали позиције на светској ранг
листи и пре свега што доносимо и преносимо нашим
пилотима искуства са европске параглајдинг сцене. Уз
непрекидну и велику подршку Министарства омладине и
спорта и Спортског савеза Србије, омогућено нам је учешће
на великим међународним такмичењима и ту смо да заједно
са осталим ваздухопловним спортовима презентујемо нашу
земљу у свету на најбољи могући начин“, изјаво је Жељко
Овука, репрезентативац.
Поругалија је била домаћин најбољим европским пилотима
параглајдера у дисциплини прелет од 14. до 28. јула, а
репрезентативци Србије су наступили у саставу: Срђан
Кесић из Аеро клуба „Нови Сад“, Предраг Нешковић из
Параглајдинг клуба „Пегаз“ Ивањица, Жељко Овука из Клуба
слободног летења „Арес“ из Београда, Владимир Бачанин
из Параглајдинг клуба „Аир 037“ из Крушевца и Срђан
Ристановић из Спортског клуба „Даст девил“ из Београда.
Са искуством које носе са овог европског првенства, наши
такмичари очекују наредно европско следеће године, а том
такмичењу се посебно радује Ваздухопловни савез Србије
и Град Ниш који ће 2020. године бити домаћини 16.ФАИ
Европском првенству у параглајдингу.
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Владимир Бачанин државни
првак у прелету параглајдером

Најбољи у прелету

Након укупно изведена три задатка и прелетених 173
километра на Државном првенству у параглајдингу у
дисциплини прелет, најбољи од укупно 39 такмичара из
Србије, био је Владимир Бачанин из Параглајдинг клуба
„АИР 037“ из Крушевца, који је тиме потврдио титулу из
претходне године. Бачанин је уједно био првопласиран и на
међународном такмичењу Словенија, БиХ, Србија Опен од
92 такмичара, те је понео дуплу титулу са овог такмичења
одржаног у Нишкој Бањи од 10. до 16. јуна.
Временске прилике нису ишле на руку пилотима параглајдера
који су се окупили у Нишу, како би се изборили за државне
прваке Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, па је од
планираних шест летачких дана, реализовано три. Али и то је
било довољно да се прогласе најбољи јер летело се и по 60
километара по дану уз извршење задатака – од Нишке Бање
па првог дана до Лебана, другог дана до Пирота и трећег
дана до Књажевца.
Поред првопласираног Владимира Бачанина, титулу
вицешампиона на државном првенству је понео Срђан
Ристановић из Спортског клуба „Даст Девил“ из Београда,
док је бронзу освојио Милан Стевић из Клуба слободног
летења и бициклизма „Арес“ из Београда. Најбољи јуниор
је био Павле Павловић из Параглајдинг клуба „Голија“ из

Рашке. Екипно су најуспешнији били такмичари КСЛиБ
„Арес“ из Београда, испред другопласираних такмичара
из Параглајдинг клуба „АИР 037“ из Крушевца са само пет
бодова заостатка и трећепласираних такмичара из АК „Нови
Сад“. У посебној спорт класи најуспешнији је био Дејан
Валек из АК „Нови Сад“, док је друго место освојио Нинко
Кљуковница из СПК „Беркут“ Вршац и треће место Павле
Павловић из ПК „Голија“ Рашка.
У оквиру обједињеног такмичења Србије, Словеније, БиХ,
поред такмичара из ове три земље наступили су и пилоти из
Мађарске, Русије, Румуније, Украјине, Хрватске, Македоније,
Молдавије, Финске, Јапана, Кине, Шведске, Америке –
укупно њих 92. Тако јака конкуренција није била препрека
Владимиру Бачанину да се покаже најбоље што уме на свом
терену, те је извојевао победу. Друге две највише позиције
су заузели такмичари из Словеније – Јуриј Видић 2. место и
Марко Новак 3. место.
Ово такмичење је успешно организовано уз подршку
Министарства омладине и спорта РС, Спортског савеза
Србије и домаћина Града Ниша и Општине Пантелеј. На
истом терену ће се 2020. године одржати једно од највећих
параглајдинг такмичења – 16. ФАИ Европско првенство
у дисциплини прелет, које ће окупити најбоље европске
пилоте.

Бачанин златан и у отвореној конкуренцији

Велики број такмичара у ваздуху
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Горан Ђурковић победник
државног првенства у прецизном
слетању параглајдером
Иако је календаром такмичења ВСС прошле године државно
првенство у дисциплини прецизно слетање у параглајдингу
требало да се одржи у Новом Саду, неповољне временске
прилике су помериле ово такмичење за друго место – Вршац.
Тако су се у Вршцу окупили пилоти параглајдера који су
се борили за државне прваке Србије, а такође и пилоти из
Румуније који су на истом месту и у исто време имали своје
државно првенство.
У непосредној организацији домаћина Спортског параглајдинг
клуба „Беркут“ из Вршца и Ваздухопловног савеза Србије, на
полетишту Вршачка кула, од 18. до 20. маја, одржана су ова два
државна првенства у параглајдингу у дисциплини прецизно
слетање на циљ, а такмичење је уједно било и тест такмичење
за Светско првенство које ће се ове године одржати у Вршцу.
На најважнијем домаћем такмичењу у Србији за пилоте
параглајдера у дисциплини прецизно слетање, наступило је
17 пилота из седам клубова. Титула државног првака припала
је Горану Ђурковићу из СПК „Беркут“ Вршац, нашем најбоље
пласираном пилоту на светској ранг листи. Друго место је
освојио Иван Павлов из АК „Нови Сад“, док је трећепласирани
био Дејан Валек из истог клуба. Екипно је победио АК „Нови
Сад“, испред другопласираног КВС „Кошава“ из Београда и
трећепласираног клуба домаћина „Беркут“.
„Огромно је задовољство освојити прво место на државном
првенству, а још веће ако се ради о домаћем терену, на коме
си, уместо у улози организатора на месту такмичара. Посебно
ме радује чињеница да је учешће на овом догађају узео
велики број пилота из других држава и да смо тиме показали
да све што радимо у овом спорту и на овом терену има
смисла и да је то резултат за који се боримо. Честитам свим
својим колегама из репрезентације на сјајним резултатима и

Ђурковић при слетању на циљ
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Горан Ђурковић је поред
титуле државног првака у
2018. години, освојио још два
велика признања. Од стране
Спортског савеза Вршца и
Града Вршца проглашен је за
спортисту године, а добитник
је и награде са најдужом традицијом у Војводини – „ Јован
Микић Спартак“, коју додељује
Спортски савез Војводине по
51. пут, за врхунско достигнуће
у спорту.
радујем се предстојећим и такмичарским и организационим
активностима,“ изјавио је нови државни првак Горан Ђурковић.
Првих пет позиција на државном првенству су заузели чланови
репрезентације Србије– Горан Ђурковић, Иван Павлов,
Дејан Валек, Драган Попов и Слободан Малетић, чиме су
показали квалитет и добру припремљеност за следећа велика
међународна такмичења која им предстоје.
У укупној конкуренцији од 57 пилота параглајдера из 12
држава, најбољи су били пилоти из Словеније – Матјаж
Ферарич и Јака Горенц, са освојеним првим и другим местом
и једнаким бројем бодова. Треће место је освојио Горан
Ђурковић из СПК „Беркут“ Вршац. Од укупно десет екипа,
најбољи је био комбиновани тим Србије и Словеније кога су
чинили Матјаж Слуга, Антон Свољшак, Слободан Малетић и
Јован Новак, другопласирана је била екипа пилота из Србије –
Горан Ђурковић, Иван Павлов, Дејан Валек и Драган Попов, а
треће место је освојила комбинована екипа пилота из Чешке
и Словеније.

Тројица најбољих на ДП

Најуспешнији јуниори у лиги

Победници
лиге Србије у
параглајдингу

ДИСЦИПЛИНА ПРЕЛЕТ

ДИСЦИПЛИНА ПРЕЦИЗНО СЛЕТАЊЕ

У оквиру прошлогодишње лиге одржано је четири
такмичења (Књажевац, Ниш, Вршац и Рашка) и укупно девет
летачких дана и задатака. Учешће је узело 59 такмичара, од
тога 35 у спорт класи, 6 јуниора и 18 клубова.
Пилот који је учествовао на сваком колу лиге и својим
летачким умећем сакупио убедљиво највише бодова, и
тиме освојио прво место у генералном пласману лиге
је Владимир Бачанин из Параглајдинг клуба „Аир 037“ из
Крушевца. Владимир је тако потврдио титулу из 2017.
године. Друго место је освојио Срђан Кесић из Аеро клуба
„Нови Сад“, а треће место Зоран Петровић из Параглајдинг
клуба „Голија“ из Рашке.
Екипно су током године најуспешнији били пилоти
из Параглајдинг клуба „Голија“ Рашка, који су постали
победници лиге у конкуренцији тимова, испред
другопласираног Параглајдинг клуба „Аир 037“ из
Крушевца и трећепласираног Клуба слободног летења и
бициклизма „Арес“ из Београда.
У одвојеној спорт класи најуспешнији је Дејан Валек из
Аеро клуба „Нови Сад“, друго место са неколико бодова
заостатка освојио је Нинко Кљуковница из Спортског
параглајдинг клуба „Беркут“ из Вршца, а треће место његов
клупски колега Драгодин Миловановић.
И јуниори су имали своје наступе у лиги, а победничку
позицију међу њима је заузео Павле Павловић из
Параглајдинг клуба „Голија“ из Рашке. Сребрну медаљу је
освојио Ђорђе Лазаревић из Параглајдинг клуба „Еол“ из
Краљева и бронзану медаљу Богдан Белоица из такође
краљевачког клуба. Иначе, Параглајдинг клуб „Еол“ и
краљевачка школа летења су параглајдинг заједницу
обогатили са чак четири јуниора, који су такмичарски
активни, што је за овај спорт значајан број младих који ће
наставити традицију.

Услед неповољних временских услова, током прошле
године од планираних четири одржана су два такмичења
лиге у прецизном слетању – Вршац и Златибор. Наступило
је укупно 25 такмичара из 10 клубова.

Поред наведених лигашких такмичења, прошле
године су одржана и два ревијална такмичења – „Нови
Пазар Опен“ у прелету у организацији Параглајдинг
клуба „ Јастреб“ из Новог Пазара и „Прокупље Опен“
у прецизном слетању у организацији Удружења
екстремних спортова „Топлица“ из Прокупља. Оба
ова такмичења је обележило добро летење, а
организатори су се упознајући учеснике са својим
теренима квалификовали за организацију такмичења
и у овој години.

Прво место је освојио Дејан Валек из Аеро клуба „Нови
Сад“ испред другопласираног његовог клупског колеге
Ивана Павлова. Трећа позиција је припала Слободану
Малетићу из Клуба ваздухопловног спорта „Кошава“ из
Београда. На четвртој и петој позицији су Горан Ђурковић
и Драган Попов из Спортског параглајдинг клуба „Беркут“
из Вршца. Углавном, врх табеле у генералном пласману је
заузела параглајдинг репрезентација у овој дисциплини.
Екипно су најуспешнији били такмичари АК „Нови Сад“,
испред КВС „Кошава“ из Београда на другом месту и СПК
„Беркут“ из Вршца на трећем.

Коло "прецизашке" лиге на Златибору
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Петар Лончар, пилот параглајдера у току године најмање
времена проводи у Србији, већ у правом значњу речи –
широм света. И у 2018. години је летео изнад невероватних
предела, а стигао је и до Јужног пола. Наравно, са опремом
за летење. Овога пута пред њим је подухват да лети
на свих седам континената, који планира да реализује у
марту одласком у Аустралију. Азија, Африка, Северна
Америка, Јужна Америка, Антарктик и Европа су за њега већ
истражени терени.

Ове године у октобру месецу Петар планира да организује
својеврсне параглајдинг туре на Хималајима у Индији, како
би поделио своје искуство и знање са пилотима којима је
интересантно ово подручје. Тако да, сви који би да лете
изнад овог највишег планинског масива на Земљи, могу у
Петру да имају водича и инструктора.

Летење у Олуденизу у Турској. Фотографија је објављена на
насловној страни престижног светског параглајдинг „XC магазина“.

Човек, параглајдер и ледом
окована природа на Антарктику.
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Лет на 6000 метара без кисеоника, уз прелет
од 187 километара, из Индије са Хималаја.

Слика је направљена на 5300 метара надморске
висине, централни део Ирана, изнад пустиње.
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90 година постојања
Ваздухопловног савеза Војводине
У години свог великог јубилеја, Ваздухопловни савез Војводине је богатији за два значајна признања:
прво је на свечаности поводом доделе „Златног орла“, 19. марта 2018. проглашен за најбољу
ваздухопловну организацију у Србији за 2017. годину и награђен је „Златном плакетом ВСС“, а 13.
децембра 2018. ВСВ је од Спортског савеза Војводине, проглашен за најбољи спортски колектив у
Војводини у 2018. години, па су му уручени диплома и награда-статуа „ Јован Микић Спартак“.

Иван Сарић поред свог авиона 1910.г.

У уторак, 11. децембра 2018. године, у Амфитеатру
Спортског и пословног центра Војводина, у Новом Саду,
одржана је Свечана Скупштина поводом 90 година од
оснивања и успешног рада Ваздухопловног савеза Војводине.
Свечану Скупштину је отворио њен председник, Мр.
Милорад Илић: „Ваздухопловни савез Војводине - то је 90
година неговања традиције ваздухопловства, ваздухопловне
техничке културе и развоја спортског ваздухопловства у
Војводини. Постоје неки догађаји чија је моћ тако судбоносна,
да једноставно усмеравају токове историје. Сматрам да ми
је дужност да овом приликом и на овом месту поменем три
изванредна догађаја, који су сваки на свој начин, определили
развој ваздухопловства баш на простору Војводине, и
исти поставили на ваздухопловну мапу Европе и света. То
су догађаји који представљју непосредну предисторију
датума који данас обележавамо.“
Давне 1909. године, 13.октобара, на једном пропланку
у Панчеву је полетео први Србин. Он је то учинио на
једрилици сопствене конструкције и израде. Ради се
о доктору медицине, Владимиру Алексићу, једном од
најобразованијих и најсвестранијих људи у Панчеву тога
времена.
Већ следеће 1910. године, на северу Војводине, у Суботици
- други подвиг. Наш човек, Буњевац, градски чиновник,
свестрани спортиста коме је техника била веома блиска,
Иван Сарић, полетео је на авиону такође соспствене
конструкције. Модерни концепт. Концепт будућности.
Прескочено једно читаво раздобље. – једнокрилац са
мотором, по угледу на Француза Луј Блериоа, али са
много оригиналности… И догађај бр 3, који нас враћа у
1923. годину. Сенат муниципалног града Панчева, доноси
визионарску одлуку о уступању пашњака, за изградњу
аеродома и хангара међународној Француско-румунској
авио компанији. 25. марта 1923. године, путнички авион
Bleriot SPAD S.46 ове компаније, слетео је на аеродром у
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Панчеву. Овим је успостављена
редовна дневна линија ПаризЦариград, преко Стразбурга,
Прага,
Беча,
Будимпеште,
Панчева и Букурешта, чиме
је Краљевина СХС први пут
укључена у систем европског
авионског саобраћаја.
Затим се присутнима обратио
председник
Ваздухопловног
Андрија Шил
савеза Војводине, (истовремено
и председник Управног одбора),
Андрија Шил, који је нагласио да је по окончању Великог
рата, 1918. године, Нови Сад постао „колевка„ српског
ваздухопловства, јер је новембра, исте године, на новосадски
војни аеродром дошла српска авијатика. Наредне, 1919.
године, у Новом Саду је формирана Ваздухопловна команда
Краљевине СХС са седиштем на Петроварадинској тврџави,
отварају се Ваздухопловни арсенал и Школа за обуку
авионских механичара и специјалиста, Извиђачка школа и
Школа за резервне, официре-пилоте, а 1928. године почиње
са радом и прва Фабрика авиона „Икарус“, па тако Нови Сад
постаје центар Српске авијатике.
У својој 90 година дугој историји, кроз аеро клубове
Ваздухопловног савеза Војводине је прошло преко 100.000
спортских ваздухопловаца, организовано је 6 светских и 8
европских првенстава и 49 светских купова, као и безброј
државних првенстава и такмичења. На плану спортских
резултата имамо 22 светска и 10 европска првака, 10
светских рекорда, а наши спортисти су заслужено добили 23
висока светска признања-ФАИ. Спортисти Ваздухопловног
савеза Војводине су 26 пута проглашавани за најбоље
спортисте године ВСС и добитници су највишег признања
Ваздухопловног савеза Србије, статуе ,,Златни орао“.
Испред Владе Војводине, али и као председник
Организационог одбора за обележавање 90 година
Ваздухопловног савеза Војводине, присутнима се обратио и
Владимир Батез, покрајински секретар за спорт и омладину.
„Сматрам да не постоји много оваквих покрајинских савеза,
са таквом историјом и резултатима. Сви ми из спорта треба
да знамо за име Др. Алексића, његов први једриличарски
прелет 1909. године, за Ивана Сарића и његове летове
1910. године, за кога историја каже да је био свестрани
спортиста и пасионирани љубитељ технике, који је поред
авиона конструисао и правио и своје аутомобиле, бавио се
бициклизмом и разним другим спортовима“, рекао је Батез.

Јубилеј
Оно што је за Батеза битно, из угла Секретаријата, није
само историја, већ и све оно што се дешавало у каснијем
периоду. Пре свега неки спортски подвизи, као што је
онај 1950. године када је Јанко Лутовац оборио светски
рекорд, у Новом Саду, у броју изведених скокова у једном
дану, скочивши са крила авиона 132 пута! Подвиг вредан
дивљења и данас. Па светски рекорди за жене, како у броју
изведених скокова, тако и у скоковима са малих висина. Не
смемо заборавити ни шта је спортско ваздухопловство
учинило на промоцији наше земље. Сви ми у спорту знамо
да је ваздухопловство, прво од спортова, пробило блокаду
наше земље, одласком на Светско падобранско првенство
у Кину, 1994. године, али то је нека друга прича. Спортско
ваздухопловство Војводине је дало огроман допринос
на унапређењу овог спорта у држави. У ваздухопловству
имамо врхунске спротисте који постижу изузетне резултате,
што говори о виталности и значају ваздухопловног спорта у
Војводини.
Свечаној Скупштини се обратио и председник Скупштине
Града Новог Сада, Здравко Јелушић, који је истакао да
би 90 година било забележено само у календару, да кроз
Ваздухопловни савез Војводине нису прошли многобројни
људи, спортски пилоти, једриличари, падобранци. „То је
ипак ексклузиван спорт и то ексклузиван за оне који су
најхрабрији међу нама. Није једноставно узлетети, победити
земљину равнотежу и призмељити се. Њихова храброст се
показивала и у злим временима, када је требала да се брани
држава. Огроман број оних који су били у ваздухопловном
савезу били су и на располагању својој држави за свих ових
90 година и увек су били посвећени својој држави.“
Лабуд Булатовић, председник Ваздухопловног савеза Србије
је честитао „слављенику“ јубилеј, уз жеље за успешан рад и у
будуће и уз очекивања да Савез Србије и Војводине створе
услове за нове замахе у развоју ваздухопловног спорта.
Генерални секретар Ваздухопловног савеза Војводине,
Жељко Вулетић је нагласио да је за ваздухопловце ово
велики и значајан дан. Да су се у протеклих 90 година
десили многобројни, историјски значајни, догађаји. Да
је кроз аеро-клубове Ваздухопловног савеза Војводине
прошло преко сто хиљада ваздухопловаца и да су остварени
врхунски спортски резултати. Имамо европске и светске
прваке, светске рекордере у готово свим ваздухопловним
дисциплинама. До тих висина се долази дуготрајним и
упорним радом уз велику љубав и одрицања. Међутим,

В.Батез - ПССО, са плакетама које му је уручио мр. М. Илић

наши резултати нису увек били препознати и вредновани на
прави начин.
Поводом свог јубилеја, 90 година од настанка, Ваздухопловни
савез Војводине је смогао снаге и воље и решио се на
огроман историјски подухват-на писање Монографије,
обтарила се Проф. Радмила Тонковић, Свечаној Скупштини
ВСВ. „Писати дела од великог историјског значаја и за
прошла, и садашња и будућа времена је и велика част и
велика одговорност, али и патриотска дужност и обавеза.
Припала ми је изузетна част да напишем Монографију о
90-годишњем раду и постојању Ваздухопловног савеза
Војводине „КРИЛА ВОЈВОДИНЕ“, која је грандиозан
подухват у осветљавању историје ВСВ дуже од једног века,
чији су заљубљеници у небо предано и несебично уградили
своје каријере, знања, љубави, па многи и животе у раст и
развој летења изнад дивне и непрегледне војвођанске
равнице. Војводина је дала крила многим заљубљеницима
у летење, који су се храбро винули у висине и из птичије
перспективе сагледавали обрисе и обале некадашњег
Панонског мора. То су његови морнари небеског океана, са
својим ваздушним лукама, аероклубовима и летелицама.“
Иван Кукуров, кустос Музеја Војводине је говорио о настанку
ваздухопловства на просторима Панонске равнице, о првом
аеро-митингу, „крилатићкој утакмици“ одржаној у Новом
Саду 11. и 12. маја 1913. године, о доласку српске авијатике
у Нови Сад 1918. године, као и о многим другим значајним
догађајима који су пратили развој ваздухопловства и успехе
војних и спортских ваздухопловаца.
Додела плакета, признања и захвалница
Плакете „за изузетан допринос у развоју и популаризацији
спортског ваздухопловства у Војводини“ су уручене
Покрајинском секретаријату за спорт и омладину,
Спортском савезу Војводине, Ваздухопловном савезу
Србије, Директорату цивилног ваздухопловства, али и
другим заслужним колективима и појединцима за развој и
популаризацију спортског ваздухопловства у Војводини.
Након доделе плакета, признања и захвалница, председник
Организационог одбора за прославу и обележавање 90
година Ваздухопловног савеза Војводине, Владимир Батез,
отворио је Изложбу „Летови над Панонском равницом“.

М. Чизмаров, директорка ДЦВ

Текст приредио: Жељко Вулетић
Фотографије: Зоран Лаличић и Жељко Савић

Ж. Овука и Л. Булатовић
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Стручна спасилачка
служба на терену

95 година постојања
Аероклуба „Нови Сад“

Председник Аероклуба "Нови Сад" Драгољуб Самарџић

Најстарији војвођански аероклуб и један од најстаријих
клубова у Србији, 2018. године је обележио јубилеј којим
се ретки могу подичити – 95 година постојања. Аероклуб
„Нови Сад“ од оснивања 1923. године као Месни одбор
Аероклуба Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, у свом
скоро читавом веку постојања, изнедрио је бројне врхунске
спортисте, пилоте и ваздухопловне раднике, а остали су
забележени и значајни резултати, светски рекорди, као и
велики број организованих ваздухопловних такмичења.
Актуелно руководство АК „Нови Сад“, на челу са
председником Драгољубом Самарџићем, је у прошлој
години, поред низа активности на плану обележавања
95годишњице, организовало и свечани пријем у Градској
кући у Новом Саду и уручење признања свим заслужним
појединцима за унапређење рада Аероклуба. Признања
су добили градоначелник Новог Сада Милош Вучевић,
комадант Прве бригаде копнене војске бригадни генерал
Жељко Петровић, комадант Ратног ваздухопловства и ПВО
генерал мајор Душко Жарковић, најстарији члан клуба
Сава Остојин и председник Ваздухопловног савеза Србије
Лабуд Булатовић.
"Желим вам, не само да вратите стару славу Аеро-клуба
''Нови Сад'', већ да одете корак даље и покажете да постоји
добра перспектива. Имаћете подршку од свих, као и до
сада, заслужили сте је преданим радом
на решавању проблема са којима сте
се сусретали. Нека на нашем небу буде
што више наших авиона, једрилица,
падобранаца, од војних, који нам чувају
државу и небо, преко комерцијалних,
па до спортских, и свих заљубљеника
у овај племенити спорт. Желим да
чувате традицију, али и да унапређујете
организацију и чланство, и да нас, када
будете славили век постојања Клуба,
известите о новим успесима, о новим
садржајима на аеродрому ''Ченеј'',
новим летелицима, секцијама али и
титулама са домаћих и међународних
такмичења", истакао је приликом
прославе јубилеја градоначелник
Новог Сада, Милош Вучевић.
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Претходно на спортском аеродрому Ченеј су се окупили
сви чланови клуба, а за очување и за допринос раду
АК „Нови Сад“ су награђени истакнути ваздухопловци:
Влатко Рихтер, Фрања Нађбаби, Миодраг Бугарчић, Лајош
Герег, Радивој Момчиловић, Карло Ђемровски, Душан
Миладиновић, Милорад Кирш, Родољуб Тица, Ненад
Стојановић, Александар Кирш, Горан Опалић и Драгољуб
Самарџић, председник клуба.
На оснивачком сабору у Свечаној сали Градске куће
у Новом Саду, 11. новембра 1923. године основан
је Новосадски аеро клуб. Уз присуство тадашњег
председника Аеро клуба Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца – Тадије Сондермајера и делегата из
Београда, установљен је Месни одбор Аероклуба у
Новом Саду, а за првог председника изабран Еуген
Дунђерски. Нови Сад је у то време био центар војног и
цивилног ваздухопловства, са фабриком авиона Икарус.
Аероклуб своје активности обавља непрекидно
на Спортском аеродрому „Ченеј“ од отварања
аеродрома 1953. године, а садашњи назив АК „Нови
Сад“ је установљен 1994. године, до када се клуб звао
АК „Херој Пинки“. На аеродрому Ченеј и у Аероклубу
„Нови Сад“ је обучен велики број пилота, једриличара,
падобранаца, моделара, макетара, а однедавно и
параглајдериста. Такође бројна државна првенства
су одржана на Ченеју, нарочито једриличарска. Клуб
данас окупља шест секција – моторну, падобранску,
параглајдинг, једриличарску, макетарску и моделарску.

Прошле године на Државном првенству Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, у дисциплини
прелет у параглајдингу, на теренима у Нишу, од 10. до 16. јуна, као део организације и у улози
спасилачког тима, учествовао је Српско-руски хуманитарни центар. С обзиром на међународни
карактер овог такмичења и број учесника, значај овакве подршке је од изузетне важности, те ће се
у будућности радити на неговању и поспешењу сарадње Ваздухопловног савеза Србије и других
непосредних организатора такмичења са овом организацијом.
Српско-руски хуманитарни центар је формиран на основу
Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске
Федерације 25. априла 2012. године у Нишу, и представља
међувладину хуманитарну непрофитну организацију, која има
статус правног лица.
Основан је са циљем да обезбеди оперативно реаговање
и пружање хуманитарне помоћи у ванредним ситуацијама
у Републици Србији и земљама у региону. Основни задаци
Центра су учешће у активностима превенције и уклањања
ванредних ситуација, пружање хуманитарне помоћи
настрадалом становништву, реализација заједничких
пројеката, обука стручњака профилних служби Србије и
балканског региона у високошколским установама МЧС Русије
и на територији Центра у Нишу, хуманитарно разминирање,
тестирање и демонстрација савремених ватрогасних и
спасилачких средстава и технологија, узајамна сарадња
са волонтерским организацијама, успостављање активне
сарадње са млађим генерацијама кроз предавања и практичне
вежбе на факултетима и другим наставним институцијама.
Центар је до сада учествовао у пружању хуманитарне
помоћи и уклањању ВС на територији Србије, БиХ, Албаније и
Словеније. Могућности оперативног реаговања су у највећој
мери демонстриране током отклањања последица великих
поплава 2014.године и за време мигрантске кризе 2015.
године, када су формирани кампови за мигранте у Кањижи,
Прешеву и Шиду.
Центар организује и спроводи обуке и курсеве стручног
усавршавања у високошколским установама МЧС Русије.
Према подацима више од 400 стручњака из Србије, БиХ и

Македоније (од 2014.године) је прошло обуку, док је у Србији
и на наставно-тренажним полигонима „Штурм“ и „Стаза
спасиоца“ обучен велики број професионалаца и волонтера.
Активно сарађује са међународним организацијама ICDO, UNHCR, OCHA и националним службама за ванредне ситуације.
Поред наставних полигона Центар поседује опремљени ЦУКС
- Центар управљања у кризним ситуацијама, који му омогућава
да користи податке за прорачуне, прогнозу и моделирање ВС,
као и податке космичког мониторинга, прати термотачке и
стање на воденим токовима.
Као придружени члан и регионални наставни центар за обуку
Међународне организације цивилне заштите (ICDO), Центар
има за циљ да се трансформише у наставни тренинг центар
тако што ће опремити четири специјализоване учионице,
формирати сталну поставку савремене спасилачке опреме
и технике и спроводити обуке по лиценцираним наставним
програмима уз ангажовање стручњака из МЧС Русије.

Добитници признања Аеро клуба "Нови Сад"

51

Интервју

Интервју

Жељко Овука, генерални секретар Ваздухопловног савеза Србије

Сви заједно као тим можемо
много тога да урадимо
Већ трећи мандат за редом
Жељко Овука је на челу извршног
дела
организације
Ваздух
опловног савеза Србије, где се
као генерални секретар суочава
са изазовима и функционисањем
спортског
ваздухопловства
у Србији. Уједно је и пилот
параглајдера, репрезентативац
у дисциплини прелет, државни
рекордер, зсалужни спортиста
националног ранга, такмичар
Клуба слободног летења и
бициклизма „Арес“ из Београда,
потпредседник
Међународне
комисије за параглајдинг и змајарство (ЦИВЛ) и представник
Србије у Општој спортској комисији Светске ваздухопловне
федерације. У наредним редовима поделио је са нама
размишљања и анализе тренутног и будућег стања у спортском
ваздухопловству на домаћем и међународном нивоу.
У 2018. години сте обележили тачно 10 година рада на
позицији генералног секретара Ваздухопловног савеза
Србије. Када погледате у прошлост у године које су за вама,
како бисте оценили спортско ваздухопловство данас?
Мој мото је да се не окрећем превише уназад, него ме
интересује садашњост и будућност. Ипак, потребно је
понекада подвући линију, сумирати резултате, успехе, и све
оно чиме се бавимо. Савез је надлежан за државна првенства,
репрезентације Србије у ваздухопловном спорту, стварању
амбијента за нормално функционисање спорта, итд. У
физикалном жаргону, направили смо квантни скок у свему
горе набројаном, захваљујући преданом раду, не само савеза,
и његових органа, већ и већине клубова. За добар амбијент и
сам развој спорта много су помогли Министарство омладине
и спорта, Директорат цивилног ваздухопловства Републике
Србије, као и Агенција за контролу летења, као и неке друге
институције. Али генерално, не можемо бити презадовољни
стањем у ваздухопловству, јер након две деценије пропадања
ваздухопловства уопште и тешке економске кризе, остаје нам
да још доста радимо на враћању спортског ваздухопловства
на ниво који бисмо желели као земља и савез да имамо.
Као потпредседник Међународне комисије за параглајдинг
и змајарство при Светској ваздухопловној федерацији
(ФАИ) сусрећете се са бројним личностима из светског
спортског ваздухопловства. Какав утисак имате о њиховом
виђењу Србије и спортиста ваздухопловаца из Србије?
Наш углед у свету је нешто чиме сам посебно поносан. Још од
организације Генералне конференције светске ваздухопловне
федерације у Београду 2011. године, показали смо свету наше
организационе способности и домаћински однос према свима
који долазе у Србију. Тадашњи генерални секретар ФАИ
- Макс Бишоп, изјавио је да је то била најбоље организована
конференција икада, а након тога смо наше организационе

52

способности показали у више наврата, организацијом
неколико Светских и Европских првенстава у различитим
дисциплинама. Сећам се и данас, када смо се растајали
након петодневне конференције, да су делегати стајали
у реду и поздрављали се са нама, а неки су уз сузе у очима
тражили опроштај за бомбардовање Србије 1999. године, од
стране њихових земаља. Циљ нам је увек био да променимо
дотадашњу слику о Србији коју су нам неправедно наметнули
страни западни медији, након немилих ратова на Балкану. Сада
смо у ситуацији да нам се једноставно нуде велика такмичења,
што је јако добро, с обзиром да је и то један од начина јачања
домаћег ваздухопловства, као и развоја спортског туризма.
Нема лепшег осећаја до онога када вам неки страни спортиста
или селектор приђе и по неколико пута похвали организацију
такмичења, тада нам је срце стварно пуно.
Углед неке земље у ФАИ се може ценити и кроз учешће у
Општој спортској комисији ФАИ, која је најзначајнија у ФАИ,
а чине је 10 најзначајних земаља света. Ове године, по други
пут у задњих осам година Србија има двогодишњи мандат у
овој комисији, поред Русије, Сједињених америчких држава,
Швајцарске, Француске, Аустралије, Немачке и других.
У вези са вашим учешћем у ФАИ комисијама, можете
ли нам пренети кретања одлучивања на нивоу кровне
међународне ваздухопловне куће и планове за убудуће по
питању спортског ваздухопловства?
Спортско ваздухопловство и велика међународна так
мичења добијају нови формат тако да ће све више бити
мултидисциплинарних такмичења која изазивају већу
пажњу него она појединачна. Тако нпр. велика пажња се
даје организацији Светских ваздухопловних игара које
ће бити одржане у Турској 2022. године, а ту ће уједно
бити двадесетак светских првенстава у више дисциплина
на једном месту. Нешто слично овом виђено је у Дубаиу
пре неколико година, само што ће сада бити много више
такмичара, негде око 3000. Светске ваздухопловне игре су
ваздухопловна Олимпијада, и том догађају се даје велики
значај. Специфичност ових игара је у томе што ће их директно
организовати ФАИ са својим спортским комисијама, па
самим тим ће се у организацији наћи и наши људи, јер смо
свакако међу најбољима у организацији аеромоделарских и
параглајдинг такмичења.
Резултати репрезентативаца Ваздухопловног савеза Србије
су у континуитету годинама уназад одлични и не прође ни
једна година да се репрезентације не врате са најсјајнијим
европским и светским одличјима. Да ли и колико савез
утиче на те резултате и на шта се посебно обраћа пажња
када су репрезентације у питању?
Пут успеха сваког спортисте почиње од њега самог и његове
породице. Свакако да касније матични клуб, Савез, Спортски
савез Србије и на крају Министарство омладине и спорта,
утичу на то да репрезентативци имају сву потребну подршку
за остваривање највиших резултата. Трудимо се да најбољи
од најбољих добијају стипендије, које умногоме помажу

сваком врхунском спортисти, а они нам то враћају сваке
године врхунским резултатима. Ове стипендије обезбеђује
држава, а савез обезбеђује да оду у праве руке. Од првог
дана мог мандата, први циљ је био да наши репрезентативци
буду потпуно финансирани од стране савеза за све одласке
на европска и светска првенства, што раније није био случај.
Немамо увек довољно средстава да покријемо све, некада се
и задужујемо да би све протекло како треба, али приоритет
нам је увек био врхунски спорт и резултати наших спортиста.
Читав систем такмичења Ваздухопловног савеза Србије не
би био могућ без подршке пре свих Министарства омладине
и спорта и Спортског савеза Србије. Каква сарадња се
остварује са овим и другим надлежним институцијама?
Ваздухопловни спорт није увек имао добру подршку од ових
институција, али данас се не можемо жалити на тако нешто.
Уважени смо максимално, а оно што радимо се добро прати и
цени од стране МОС и ССС. Пре три године сам проглашен
и најбољим генералним секретаром у држави, а годину дана
касније и сам савез је проглашен најбољим у држави. То
довољно говори о нашем раду, а Министарство омладине
и спорта има увек времена да саслуша наше проблеме и да
помогне у складу са могућностима.
Директорат цивилног ваздухопловства и Контрола летења
Србије, као главна државна тела која контролишу ваздушни
простор изнад Србије, колико и како имају разумевања за
спортско ваздухопловство?
Сви ми припадамо истој ваздухопловној породици, и било би
неприродно да нема разумевања, поготово што највећи број
летелица и пилота и падобранаца у држави, управо долази из
спортског вазухопловства. Ми смо им најбројнији „клијенти“,
али не и најтежи. Уз договор, одличну сарадњу коју имамо, све
иде лако и једноставно. То су институције које су веома цењене
у Европи, а поготово у овом региону, са великим бројем
стручних људи, тако да је право задовољство са њима радити.
Скоро да нема семинара, стручног или свечаног догађаја на
којем нисмо заједно, небитно у чијој је организацији.
Колико сте задовољни са квалитетом такмичења којих
сваке године у календару такмичења Ваздухопловног
савеза Србије има око 40, условима у којима се одржавају
такмичења, непосредним организаторима?
У зависности од нивоа такмичења, и квалитет је различит.
Оно што је важно, стандарди такмичења су увек испуњени,
али у појединим дисциплинама смо поприлично поодмакли у
односу на регион, а често и у односу на већину земаља света.
Параглајдинг лига Србије је једна од најјачих у свету, а и у
аеромоделарству не заостајемо у појединим дисциплинама.
Планирамо да подигнемо ваздухопловно једриличарство
на ниво који заслужује, а појавом нових организатора у
ултра лаком летењу и падобранству, надамо се скорашњој
организацији већих регионалних и континенталнигх такмичења
на тлу Србије.
У којим правцима се развија ситуација са спортским
аеродромима у Србији и са београдским спортским
аеродромом Лисичији Јарак и шта могу да очекују
корисници аеродрома, читава спортска авијација?
Ситуација са спортским аеродромима је сложена због
нерешених имовинско правних односа, али уз наше
ангажовање последњих година помогли смо очување
спортских аеродрома од пренамене или отуђења. Аеродром

Лисичији Јарак је под спором, али надамо се да такво стање
неће још дуго трајати, да ћемо се ускоро договорити са
државом на опште задовољство свих корисника аеродрома.
Савез је организација од интереса за државу и наши циљеви
морају бити исти, а не супротни.
Какав је дугорочни план, на шта ће се посебно обраћати
пажња и развоји којих спортова ће бити приоритет за
Ваздухопловни савез Србије?
Неке летачке дисциплине нам сјајно иду, немамо већих
проблема, али оне који захтевају више финансијских ресурса
у фази су стагнирања. Приоритет нам је ваздухопловно
једриличарство, да га вратимо на ниво који му припада, а за то
ће требати помоћ државе, јер производња пилота нема само
спортску конотацију. Даље ћемо обратити више пажње на
падобранство и неке нове дисциплине. Од летачких спортова,
можда је највећи капацитет тренутно у ултралаком летењу, па
ћемо га промовисати на разне начине. Аеромоделарство има
посебну вредност, али треба да га кроз нове дисциплине, које
су данас популарне код младих, омасовимо. При томе треба
очувати и оне традиционалне, по којима смо познати у свету
као освајачи многих одличја. И на крају, у плану нам је набавка
топловаздушног такмичарског балона, како би и са овом
дисциплином представљали Србију у свету.
Ове године Србија (Град Вршац) ће бити домаћин Светског
првенства у параглајдингу у дисциплини прецизно
слетање, припрема се одлазак на пут репрезентације у
ваздухопловном моделарству у Америку и још неколико
репрезентативних учешћа, а већ наредне године Србију
(Град Ниш) очекује организација и Европског првенства у
параглајдингу у дисциплини прелет. Да ли ће бити тешко
финансијски и организационо носити се са овим пројектима,
и какви су ресурси ВСС да одговори на ове задатке?
Организација великих такмичења, као и генерално
функционисање савеза не може квалитетно да се уради без
помоћи државе, односно Министарства омладине и спорта.
Најважније је да Министарство зна да оно што ми радимо
има квалитет и добре разлоге, а уложени новац се на друге
начине враћа држави. Такође је важно да савез поштује закон,
правила која су одређена, као и оно што Министарство тражи
од нас. Ниједна организација такмичења није лака, поготово у
ваздухопловству, где вребају разне недаће које немају други
спортови. Наши организатори су уиграни тимови, који су
организовали најпре мала и средња такмичења, па тек онда
ова велика. Организација светског првенства је сложен процес,
поготово што увек има доста изазова који не зависе само од
нас, већ и од локалне самоуправе, метеоролошких прилика,
и других објективних ствари. Ми ћемо се, уз сагласност
Владе РС, кандидовати и за организацију СП у ракетном
моделарству, чиме би обележили 50 година од првог светског
првенства које је управо одржано у Србији. У Нишу ћемо
организовати ЕП за које је посебно заинтересован Град Ниш и
Градска општина Пантелеј, који су нам и дали највећу подршку
јер желе да развијају ваздухопловне спортове ове врсте, с
обзиром да је тај регион Србије један од најбољих у Европи.
Савез сваке године помало појачава и људске и материјалне
ресурсе, у складу са својим могућностима. Ипак, сматрам да
нам је најјача страна људски ресурс, почев од руководства
савеза, председника, управног одбора, и спортских комисија,
као и клубова на терену. Сви заједно као тим, можемо много
тога да урадимо.
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БАЛОНАРСТВО
Место одржавања Главни термин

Назив и категорија такмичења
1. Међународни фестивал балона

Ревијално

Сента

1. Mеморијал Михајла Петровића
2.
3.
4.
5.
6.

Септембар 06 - 08.
ОПШТА АВИЈАЦИЈА
Место
одржавања
Смедеревска
Паланка
ФАИ 1 Кастелон,
Шпанија
Кикинда

Назив и категорија такмичења
Ревијално
такмичење
24. ФАИ Светско првенство у
Светско
прецизном летењу
првенство
Првенство Србије у прецизном летењу Државно
првенство
Првенство Србије у рели летењу
Државно
првенство
Куп Параћина у прецизном слетању
Ревијално
такмичење
30. Меморијал "Едварда Русијана"
Ревијално
такмичење

Резервни термин

ВСС

Лига Србије,
2.коло
Државно прв.,
Лига Србије,
3.коло

5. ФАИ Светско првенство
6. Копаоник куп 2019

Лига Србије,
4.коло

Главни
термин
1. јун

Резервни
термин
8. јун

јун 10 - 16.

Параћин
Београд

октобар 19.

октобар 20.

4. Вршац Опен

Државно
првенство,
Лига Србије,
2.коло
Лига Србије,
3.коло

Назив и категорија такмичења
1. Падобрански скок на циљ 2019

Ревијално

2. Мајски куп 2019

Ревијално

3. Куп "Пет звијезда"

Ревијално

4. Куп Приједора "Петровдански куп"

Ревијално

5. Крушевачки куп

Ревијално

6. 65. Државно првенство у класичним
дисциплинама

ДП

7. Куп Параћина 2019

Ревијално
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1. 1. Коло Купа Србије у РМ С3 1/2А, С6 1/2А

Јул 12 - 14.

Непосредни
организатор
АК "Јасеница"
Смедеревска Паланка
ФАИ и НАК Шпанија
АК "Кикинда"
АК "Кикинда"

Резервни
термин
Мај 24 -26.
Јун 21 - 23.
Јул 19 - 21.

Непосредни
организатор
САУ "Јастреб"
Н.Пазар
КСЛиБ „Арес“
Београд
ПгК "ЕОЛ" Краљево

Краљево

ФАИ 2

Ниш-Пантелеј Јул 29 -Август
03.

ВСС, ПгК"Грунф" и
"Арес"

ФАИ 1

Македонија

Август 05-18.

ФАИ 2

Копаоник

Август 23-25. Август 30-01.

ФАИ, НАК
Македонија
ПгК "Голија" - Рашка

ФАИ 2

Прокупље

Вршац

Непосредни
организатор
АК "Нови Сад", Н.Сад
ФАИ, ВСС

Септембар 21 -22. Септембар 28 -29. УЕС "Топлица"
Прокупље
Октобар 18 - 20.

ПАДОБРАНСТВО
Место
одржавања
Лисичији
Јарак Београд
Давидовац Параћин
Међународно Залужани Бања Лука
Међународно Урије Приједор
Крушевац
Лисичији
Јарак Београд
Давидовац Параћин

Главни
термин
Мај 11-13.

4. Државно првенство у РМ С3А,С4А,С6А,С9А
5. Сирмијум куп С4А,С6А,С7,С8Е/П, С9А
6. 3. Коло Купа Србије у РМ С3 1/2А, С6 1/2А
7. Завршно Коло Купа Србије у РМ С3 1/2А, С6 1/2А

АК "Наша крила"
Параћин
АК "Београд"

ФАИ 2

ФАИ 2

3. ФАИ Европско првенство

Назив и категорија такмичења
1.

ПАРАГЛАЈДИНГ - ДИСЦИПЛИНА ПРЕЦИЗНО СЛЕТАЊЕ ПАРАГЛАЈДЕРОМ
Назив и категорија такмичења
Место
Главни термин
Резервни термин
одржавања
1. Отворено првенство Новог Сада
Лига Србије,
ФАИ 2 Нови Сад
Март 16 -17.
Март 23 -24.
1.коло
2. ФАИ Светско првенство
ФАИ 1 Вршац
Септембар 08 - 18.
3. Прокупље Опен

Назив и категорија такмичења

2. 2. Коло Купа Србије у РМ С3 1/2А, С6 1/2А

ПАРАГЛАЈДИНГ - ДИСЦИПЛИНА ПРЕЛЕТ
Назив и категорија такмичења
Место
Главни
одржавања
термин
1. Нови Пазар Опен
Лига Србије,
ФАИ 2 Нови Пазар Април 19-21.
1.коло
2. Вршац Опен
ФАИ 2 Вршац
Мај 01 - 05.
3. Меморијални куп "Александар Саша
Лепир"
4. Ниш Опен, предевропско првенство

Непосредни организатор

септембар
октобар 2 - 4.
18 - 20.
септембар
октобар 4 - 6.
20 - 22.
септембар 28. септембар 29.

Кикинда
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Октобар 25 - 27.

Резервни
термин
Мај 18-20.

Мај 25-26.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО
Место
одржавања
Лига
Војка
такмичење
Лига
Арадац
такмичење
Европско
ФАИ 1 Бузау,
првенство
Румунија
Државно
Војка
првенство
Светски куп ФАИ 2 Сремска
Митровица
Лига
Војка
такмичење
Лига
Војка
такмичење

Главни
термин
април 7.

Резервни
термин
април 14.

Непосредни
организатор
АК "Нова Пазова"

јун 9 .

јун 16 .

АК "Кикинда"

август 23- 31. /
септембар 15. септембар 22.

октобар 5- 6. октобар 12 - 13. АК "Сремска
Митровица"
октобар 13. октобар 20.
АК "Нова Пазова"
октобар 27.

новембар 3.

ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО
Место одржавања Главни термин

Коплас про куп Ф1Н, Ф1Н-150

ФАИ и НАК
Румунија
АК "Нова Пазова"

1. коло Лига ФАИ 2 Нова Пазова
Ф1Н
5. Отворени Бачка Индор Куп Ф1Н и Ф1Н-150 2. коло Лига
Сомбор
Ф1Н
Зрењанин Индор Опен 2019
3. коло Лига
Зрењанин
Ф1Н
Државно првенство Ф1Н и Ф1Н-150
Државно
Сомбор
првенство
11. Државно првенство Ф1Е
Државно
Крчедин
првенство
Пан куп 2019
1.коло Лига
Арадац, Зрењанин
Ф1АБЦ
ДП Ф1АБЦ и јуниорско Ф1Х
Државно
Арадац, Зрењанин
првенство
23. Бачка куп Ф1АБЦХQ
2. коло Лига ФАИ 2 Ранчево
Ф1АБЦ
Отворено првенство Србије у РЦ моделарству Државно
Панчево
првенство
52. Меморијал Ђорђе Жигић Ф1АБЦ
Светски куп ФАИ 2 Арадац, Зрењанин

фебруар 24.

Резервни
термин
март 2.

март 17.
март 24.

АК "Нова Пазова"

Непосредни
организатор
АК "Нова Пазова"
АК "Сомбор"

новембар
10.

АК "Зрењанин"

мај 12.

мај 19.

АК „Сомбор“

мај 19.

јун 16.

АК "Зрењанин"

јун 1.

АК "Нова Пазова"

јун 8.

септембар
1.
јун 15.

јун 9.

јун 16.

АК "Утва" Панчево

јун 15.

јун 22.

ФАИ 2 Арадац, Зрењанин јун 16.

јун 23.

АК "Фрањо Клуз"
Земун
АК "Нова Пазова"

март 31.

АК "Сомбор"

АК "Сомбор"

11. 36. Срем куп Ф1АБЦХQ

Светски куп

12. 7. Меморијал Иван Шекуларац Ф1АБЦ

3. коло Лига ФАИ 2 Трстеник
јул 20.
новембар 9. АК "Трстеник"
Ф1АБЦ
4. коло Лига
Арадац, Зрењанин септембар 22.
новембар 3. АК "Винг" Београд
Ф1АБЦ
СП
ФАИ 1 Лост Хилс,
октобар 17 - 22.
ФАИ и НАК САД
Калифорнија, САД

13. Винг куп Ф1АБЦХ
14. ФАИ Светско првенство Ф1АБЦ

СПК "Беркут" Вршац

Непосредни
организатор
ПК "Архистратиг"
Београд

Јун 01 - 02.

АК "Наша крила"
Параћин
АК "Бања Лука" БиХ

Јул 06 - 07.

АК "Приједор" БиХ

Август 24 - 25. Август 31 Септембар 01.
Септембар
Септембар
06 - 08.
13 - 15.

АК "Михајло Живић"
Крушевац
Комисија за
падобранство ВСС

Септембар
28 - 29.

АК "Наша крила"
Параћин

Назив и категорија такмичења

ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО
Место одржавања Главни термин

1. 20. ФАИ Европско првенство

ЕП

2. "Бланик куп" - прецизно слетање једрилицом

Ревијално
такмичење

Смедеревска
Паланка

3. Куп Михајла Живића - прецизно слетање
једрилицом
4. Државно првенство у ваз.једриличарству

Ревијално
такмичење
Државно
првенство

Крушевац

Назив и категорија такмичења
1. Државно првенство ултралаких
летелица УЛЛ

ФАИ 1 Пољска

Крушевац

мај 11 - 25.
мај 25.

Непосредни
организатор
ФАИ и НАК Пољска

АК "Јасеница"
Смедеревска
Паланка
јул 6-7.
јул 13-14.
АК "Михајло Живић"
Крушевац
јул 31 - август 4. август 7-11. АК "Михајло Живић"
Крушевац

УЛТРА ЛАКО ЛЕТЕЊЕ
Место одржавања Главни термин Резервни термин

Државо првенство Прокупље

Резервни
термин
јун 1.

Непосредни организатор

август 24 - 25. август 31 - септембар 1 УЕС "Топлица" Прокупље

55

Адресар клубова - чланова ВСС
1. Aеро клуб „Ада“ - Ада
Заступник: Стојан Мрђанов
Адреса клуба: Ул. Змај Јовина бб, 24430 Ада
Контакт телефон: 063/70-58-877 (Стојан
Мрђанов)
Емаил: ljubicadimitrov@gmail.com
2. Аеро клуб „Живица Митровић“ - Бела
Црква
Заступник: Златко Жак
Адреса клуба: Ул. 1. октобра 28, 26340 Бела
Црква
Контакт телефон: 063/8265-223 (Златко Жак)
Емаил: akzivicamitrovic@gmail.com

8. Аеро клуб „Ваја“ – Београд
Заступници: Зоран Френц и Жива Френц
Адреса клуба: Гандијева 202/21, 11070 Нови
Београд
Контакт телефон: 063/316-896 (Жива Френц)
Емаил: zivafrenc@yahoo.com,
miroslavkonta@gmail.com

15. Аеро клуб „Нова Пазова“ - Нова Пазова
Заступник: Никола Бунчић
Адреса клуба: Краља Петра 1 Карађорђевића 27,
22330 Нова Пазова
Контакт телефон: 063/732-50-35 (Никола
Бунчић),
Емаил: martin.grubic@yahoo.com

22. Спортско авантуристички клуб
„Фанатик“ - Ваљево
Заступник: Зоран Мишковић
Адреса клуба: Попарски пут 35/2, 14000 Ваљево
Контакт телефон: 064/128-65-57 (Зоран
Мишковић)
Емаил: fanaticva@ptt.rs

29. Аеро клуб „Зрењанин“ – Зрењанин
Заступник: Владимир Булат
Адреса клуба: Београдски пут бб, 23000
Зрењанин, Аеродром Ечка
Контакт телефон: 060/58-55-883 (Маринел
Гилезан)
Емаил: adeckazr@yahoo.com

9. Аеро клуб „Фрањо Клуз“ - Земун
Заступници: Никола Цвјетићанин
Адреса клуба: Цара Душана 57, 11080 Земун
Контакт телефон: 063/270-639 (Никола
Боровац)
Емаил: nborovac@eunet.rs

16. Аеро клуб „Наша Крила“ – Параћин
Заступници: Светлана Симић и Дејан Благојевић
Адреса клуба: Бранка Крсмановића 55, П.фах 46,
35250 Параћин
Контакт телефон: 063/825-35-90 (Светлана
Симић)
Емаил: office@aeroklubpn.org.rs,
sky-naum@eunet.rs

23. Аеро клуб „Војка“ - Војка
Заступник: Бранислав Чобановић
Адреса клуба: Светог Саве 2, 22313 Војка
Контакт телефон: 063/111-15-16 (Бранислав
Чобановић)
Емаил: bane1970@ptt.rs

30. Падобрански клуб ветерана 63.
падобранске бригаде „Архистратиг“ Београд
Заступник: Милорад Ђошић
Адреса клуба: Милоша Зечевића 8/9, 11000
Београд
Контакт телефон: 064/11-69-690
Емаил: ky3man@gmail.com

10. Клуб ваздухопловних спортова
3. Аеро клуб „Београд“ – Београд
„Кошава“ - Београд
Заступници: Милош Павловић и Лазар Лаћимић
Заступници: Зоран Вукасовић и Богдан Бундало
Адреса клуба: Краља Петра 36, 11000 Београд
Адреса клуба: Војвођанска 407ж, 11271 Сурчин
Контакт телефон: 064/237-27-27 (Милош
Контакт телефон: 064/88-324-66 (Слободан
Павловић)
Малетић)
Емаил: aerobeograd@yahoo.com
Емаил: slobodan.maletic@paraglajding.org
4. Аеро клуб „Јат“ - Београд
Заступници: Слободан Пејић и Олгица Лазић
Адреса клуба: Ул. Бранкова 18, 11000 Београд
Контакт телефон: 063/353-177 (Воја Ивановић)
Емаил: glajder@yahoo.com
5. Аеро клуб „Савски првенац“ – Београд
Заступници: Огњен Булатовић и Владимир
Булатовић
Адреса клуба: Војводе Миленка 35/1, 11000
Београд
Контакт телефон: 063/220-621 (Лабуд
Булатовић)
Емаил: labud@vss.rs
6. Балонарски клуб „Дамбос“ - Београд
Адреса клуба: Антифашистичке борбе 67, 11000
Београд
Контакт телефон: 064/895-81-49 (Срђан Срдић
Емаил: bkdambos@gmail.com
7.Спортски клуб слободног летења и
бициклизма "Арес" - Београд
Заступник: Милена Павловић
Адреса клуба: Узун Миркова 4/1, 11000 Београд
Контакт телефон: 063/270-901 (Милена
Павловић)
Емаил: m.pavlovic@vss.rs

56

Адресар клубова - чланова ВСС

11. Аеро клуб „Делта“ – Кањижа
Заступник: Миклош Оноди
Адреса клуба: Николе Тесле 4, 24420 Кањижа
Контакт телефон: 024/874-665, 063/590-823
(Миклош Оноди)
Емаил: onodimiklos@gmail.com
12.Аеро клуб „Кикинда“ - Кикинда
Заступник: Ника Адамов
Адреса клуба: Башаидски друм бб, 23300
Кикинда
Контакт телефон: 061/146-16-66 (Ника Адамов)
Емаил: nikaadamov@yahoo.com

17. Параглајдинг клуб „Бели Орлови“ Пожаревац
Заступници: Иван Николић и Милош Купрешак
Адреса клуба: Партизанска 1, 12000 Пожаревац
Контакт телефон: 063/335-455 (Мирослав
Марјановић)
Емаил: pk.beliorlovi@gmail.com
18. Параглајдинг клуб „Голија“ – Рашка
Заступник: Предраг Дудић
Адреса клуба: Ибарска бб, 36350 Рашка
Контакт телефон: 064/111-77-24 (Предраг
Дудић)
Емаил: pedja_para@yahoo.com
19. Аеро клуб „Сомбор“ – Сомбор
Заступници: Андрија Шил и Габор Бочковић
Адреса клуба: Венац Живојина Мишића 14,
25000 Сомбор
Контакт телефон: 063/170-52-31 (Андрија Шил)
Емаил: andrijasil@yahoo.com

13. Параглајдинг клуб „Соколица“ Косовска Митровица
Заступник: Драган Мартиновић
Адреса клуба: Краља Петра 1 52, 38220 Косовска 20. Ваздухопловно моделарски клуб
„Суботица“ – Суботица
Митровица
Заступник: Дарко Сарић Лукендић
Контакт телефон: 065/441-41-41 (Драган
Мартиновић)
Адреса клуба: Матије Гупца 7, 24000 Суботица
Емаил: martintattookm@yahoo.com
Контакт телефон: 063/852-28-28 (Емил Ханак)
Емаил: vmksubotica@gmail.com
14. Параглајдинг клуб „Бабин зуб“ –
Књажевац
21. Аеро клуб „Тител“ - Тител
Заступник: Саша Станковић
Заступник: Стеван Лочки
Адреса клуба: Књаза Милоша 41, 19350
Адреса клуба: Главна 1, 21240 Тител
Књажевац
Контакт телефон: 062/531-612 (Ладислав
Контакт телефон: 064/353-86-12 (Саша
Фиршт), 063/113-77-69 (Стеван Лочки)
Станковић)
Емаил: lfirst@open.telekom.rs
Емаил: marrkkoprvulovic@gmail.com

24. Спортски параглајдинг клуб „Беркут“ Вршац
Заступници: Нинко Кљуковница и Драган Попов
Адреса клуба: Стеријино сокаче бб, 26300
Вршац
Контакт телефон: 063/386-183 (Нинко
Кљуковница)
Емаил: paragliding.vrsac@gmail.com
25. Аеро клуб „Ћуприја“ – Ћуприја
Заступник: Горан Стојковић
Адреса клуба: Змај Јове Јовановића 2, 35230
Ћуприја
Контакт телефон: 063/600-324 (Горан Стојковић)
Емаил: goran@aircuprija.rs
26. Аеро клуб „Трстеник“ - Трстеник
Заступник: Горан Бошковић
Адреса клуба: Живадина Апостоловића 7, П.фах
17, 37240 Трстеник
Контакт телефон: 069/607-319 (Зоран
Живковић)
Емаил: aktrstenik@gmail.com
27. Аеро клуб „Сремска Митровица“ Сремска Митровица
Заступници: Татјана Јевтић и Мирко Павловић
Адреса клуба: Змај Јовина 2а, П.фах 15, 22000
Сремска Митровица
Контакт телефон: 063/398-648 (Мирко
Павловић), 063/622-449 (Драган Јевтић)
Емаил: aerosm.aksm@gmail.com
28. Параглајдинг клуб „Грунф“ - Ниш
Адреса клуба: Страхињића Бана 2а, 18000 Ниш
Контакт телефон: 063/402-919 (Горан Вучковић)
Емаил: goran.vuckovic71@gmail.com,
jondzic@yahoo.com

31. Аеро клуб „Винг“ - Београд
Заступник: Бранко Бјелић
Адреса клуба: Титоградска 2б/1, 11080 Земун
Контакт телефон: 066/053-052 (Бранко Бјелић)
Емаил: aero.boske@gmail.com, laki.f1c@gmail.com
32. Параглајдинг клуб „Еол“ – Краљево
Заступник: Слободан Обреновић
Адреса клуба: Душана Поповића 25, 36000
Краљево
Контакт телефон: 064/22-32-050 (Слободан
Обреновић)
Емаил: flyslobo@gmail.com
33. Аеро клуб „Крилаш“ - Петровац на
Млави
Заступници: Миодраг Николић и Родољуб
Стевановић
Адреса клуба: Бате Булића бб, 12300 Петровац
Контакт телефон: 063/84-34-019 (Миодраг
Николић)
Емаил: rodja09@live.com
34. Аеро клуб „Иван Сарић“ - Суботица
Заступник: Бранимир Вуковић
Адреса клуба: Матије Губца 7, 24000 Суботица
Контакт телефон: 064/175-96-81
Емаил: aerodrom.subotica@gmail.com
35. Параглајдинг клуб „Цирус“ - Златибор
Заступници: Жељко Палчић и Миодраг Бујић
Адреса клуба: Чоловића брдо бб, 31315
Златибор
Контакт телефон: 064/978-77-45 (Миодраг
Бујић)
Емаил: pkcirus@yahoo.com

36. Аеро клуб „Кумулус“ - Нови Сад
Заступник: Дејан Валек
Адреса клуба: Прешернова 13а, 21000 Нови Сад
Контакт телефон: 064/246-9786 (Дејан Валек)
Емаил: dvalek83@gmail.com
37. Спортски клуб „Вертиго“ - Врњачка
Бања
Заступник: Томислав Радовић
Адреса клуба: Липовачка 27, 36210 Врњачка
Бања
Контакт телефон: 064/299-299-1 (Драгослав
Радовић)
Емаил: vertigovb@gmail.com
38. Параглајдинг клуб „АИР 037“ –
Крушевац
Заступник: Милан Бујић
Адреса клуба: Достојевског 19, 37000 Крушевац
Контакт телефон: 037/352-1090, 064/3171-949
(Милан Бујић)
Емаил: paragliding037@gmail.com
39. Параглајдинг клуб „Парасекс“ - Чачак
Заступници: Милош Гагић и Дејан Јекић
Адреса клуба: Браће Глишић 14, 32000 Чачак
Контакт телефон: 060/418-41-44 (Милош Гагић),
060/720-16-40 (Дејан Јекић)
Емаил: milos.gms@gmail.com,
dejanjekic@gmail.com
40. Аеро клуб „Утва“ - Панчево
Заступници: Слободан Малушић и Синиша
Шијачић
Адреса клуба: Жарка Зрењанина 28, 26000
Панчево
Контакт телефон: 063/413-573 (Синиша
Шијачић)
Емаил: ssijacic@yahoo.com
41. Пaраглајдинг клуб "ГМ" - Горњи
Милановац
Заступник: Михаило Филиповић
Адреса клуба: Војводе Арсенија Ломе 1, 32300
Горњи Милановац
Контакт телефон: 064/222-1975 (Михаило
Филиповић)
Емаил: mihailo.filipovic@gmail.com
42. Параглајдинг клуб "Пегаз" - Ивањица
Заступници: Драган Рајковић и Зоран Лазић
Адреса клуба: Венијамина Маринковића 33,
32250 Ивањица
Контакт телефон: 064/167-55-55 (Драган
Рајковић)
Емаил: d.rajkovic62@gmail.com
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43. Спортски клуб „ФлајФит“ - Београд
Заступници: Зоран Николић и Весна
Миловановић Николић
Адреса клуба: Петра Мартиновића 14, 11000
Београд
Контакт телефон: 062/385-552 (Младен
Николић)
Емаил: skdustdevil@gmail.com
44. Падобрански клуб „Делта“ – Београд
Заступници: Зоран Станојевић и Игор Жмирић
Адреса клуба: Батајнички друм бб, 11080 Земун
Контакт телефон: 060/612-73-58 (Зоран
Станојевић)
Емаил: zokizmaj@gmail.com
45. Аеро клуб „Михајло Петровић“ - Бан.
Карловац
Заступници: Исидор Вујовић, Љубинка
Гачановић
Адреса клуба: Кнеза Милоша 48, 26230
Банатски Карловац
Контакт телефон: 063/82-537-87 (Исидор
Вујовић)
Емаил: cancarevic_cane@hotmail.com
46. Аеро клуб „Нови Сад“ - Нови Сад
Заступник: Драгољуб Самарџић
Адреса клуба: Међународни пут 257, Аеродром
Ченеј, 21000 Нови Сад
Контакт телефон: 063/500-990 (Драгољуб
Самарџић)
Емаил: office@akns.rs

49. Спортско аеро удружење "Јастреб" Нови Пазар
Заступници: Санел Тртовац и Един Маврић
Адреса клуба: Војковачка 51, 36300 Нови Пазар
Контакт телефон: 063/650-737 (Един Маврић)
Емаил: akjastreb@gmail.com
50. Аеро клуб „Бор“ - Бор
Заступници: Часлав Стаменковић
Адреса клуба: Зелени булевар бб, 19210 Бор
Контакт телефон: 063/40-39-30 (Часлав
Стаменковић)
Емаил: caslav_bor@open.telekom.rs
51. Параглајдинг клуб „Јастебац“ Алексинац
Заступници: Дејан Стојановић и Срђан
Станојевић
Адреса клуба: Мајора Тепића 50, локал 46,
18222 Алексинац
Контакт телефон: 063/472-115 (Дејан
Стојановић)
Емаил: ntajan68@yahoo.com
52. Аеро клуб „Овчар-Каблар“ - Чачак
Заступници: Миљан Радосављевић
Адреса клуба: Обилићева 20/10, 32000 Чачак
Контакт телефон: 064/82-55-719 (Миљан
Радосављевић)
Емаил: cikloflight@gmail.com

53. Падобранска екипа Војске Србије
„Небеске видре“
Заступници: Слободан Јовановић
47. Аеро клуб „Михајло Живић“ - Крушевац
Адреса клуба: Сарајевска бб, 18000 Ниш
Заступници: Аца Ђорђевић и Зоран Николић
Контакт телефон: 060/306-852 (Слободан
Адреса клуба: Веце Корчагина 7, 37000
Јовановић)
Крушевац
Емаил: arrow_animation@yahoo.com
Контакт телефон: 065/939-2000 (Аца Ђорђевић)
Емаил: yuflymaster@gmail.com
54. Аеро клуб „Михајло Петровић“ Краљево
48. Параглајдинг клуб „Бели Анђео“ Заступници: Саша Тубић
Пријепоље
Адреса клуба: Спортски аеродром бб. 36000
Заступник: Илија Андрејић
Краљево
Адреса клуба: Четврти децембар 1, 31300
Контакт телефон: 060/666-49-09 (Саша Тубић)
Пријепоље
Емаил: aeroklubkraljevo@gmail.com
Контакт телефон: 064/158-83-77 (Илија
Андрејић)
Емаил: ilijaandrejic@yahoo.com
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55. Удружење екстремних спортова
„Топлица“ - Прокупље
Заступници: Саша Миљковић
Адреса клуба: 8.Марта 26, 18400 Прокупље
Контакт телефон: 069/606-586 (Саша
Миљковић)
Емаил: info.uest@gmail.com
56. Аеро клуб „Јасеница“ – Смедеревска
Паланка
Заступници: Милан Радосављевић
Адреса клуба: Рудине бб, Смед.Паланка 11420
Контакт телефон: 063/264-398, 063/340-347
Емаил: aeroklubjasenica@gmail.com
57. Аеро клуб „Саша Митровић“ - Лесковац
Заступници: Предраг Јанковић
Адреса клуба: Милутина Смиљковића 2, 16000
Лесковац
Контакт телефон: 063/40-91-65 (Предраг
Јанковић)
Емаил: pedjajet@gmail.com
58. Падобрански клуб "Феникс" - Београд
Заступници: Борис Вукадиновић
Адреса: Козарчева 81, 11000 Београд
Контакт телефон: 064/333-64-57
Емаил: skydivedoo@gmail.com
59. Аеро клуб "Аеросекс" - Београд
Заступници: Филип Милановић
Адреса: Савски кеј 69а, 11070 Нови Београд
Контакт телефон: 063/205-567 (Милош Илић)
Емаил: clubaerosex@gmail.com

СРПСКО- РУСКИ
Х У М А Н И ТА Р Н И Ц Е Н ТА Р

РЕГИОНАЛНИ
Н А С ТА В Н И И Т Р Е Н И Н Г
Ц Е Н ТА Р
- комплекс "Штурм", "Стаза спасиоца" и
4 специјализоване учионице;
- сталнa поставкa савремене спасилачке
опреме и технике;
- пружање хуманитарне помоћи;
- спровођење обука и тренинга

60. Аеро клуб "Смедерево" - Смедерево
Заступници: Жељко Ивошевић
Адреса: Фрање Клуза бб, 11300 Смедерево
Емаил: aerodrom.smederevo@gmail.com
61. Ваздухопловно спортско удружење
"Remote Control Dron" - Београд
Заступници: Немања Никодијевић
Адреса: Миријевско брдо 52л/2, 11060 Београд
Контакт телефон: 064/829-43-11
Емаил: rcdronsrbija@gmail.com

Адреса: Ваздухопловаца 1, 18000, Ниш, Србија
тел: +381 18 4287310, www.ihc.rs, e-mail: center@ihc.rs

