
  
 

 

 

 

 

БИЛТЕН БР.1  
 
 
 
 
 

 

 
Аеродром "Ечка" - Зрењанин, Србија 

21. - 23. августа 2021. (рез. тер. 04. - 06. септембра 2021.) 
 
 



I ОРГАНИЗАТОР ТАКМИЧЕЊА 
 
1. Организатор 67. Отвореног падобранског првенства Србије у дисциплини скокови на циљ (у даљем тексту: 
такмичење) је Ваздухопловни савез Србије а непосредни организатор је Аероклуб "Зрењанин". 
 
II ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА 
 
1. Примарни термин одржавања такмичењa је од 21. до 23.08.2021. године на аеродрому "Ечка" крај 
Зрењанина. Резервни термин одржавања такмичења, у случају неповољне метеоролошке ситуације или друге 
више силе у примарном термину, је од 04. до 06.09.2021. године о чему ће непосредни организатор одлучити и 
обавестити све пријављене учеснике такмичења и остале релевантне субјекте најкасније 3 дана пре почетка 
такмичења. 
 
III ПРИЈАВЕ И ТАКМИЧАРСКА ТАКСА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 
1. Рок за достављање својеручно потписаних и оверених пријава (на приложеном обрасцу који је саставни 
део овог Билтена) је најкасније 30 дана пре почетка такмичења тј. 21.07.2021. год. Пријаве се достављају 
искључиво препорученом поштом на адресу: Аеродром "Ечка", Београдски пут бб, 23203 Ечка, Република Србија, 
уз приложени доказ о уплати такмичарске таксе (оверена уплатница). 
2. Такмичарска такса по сваком појединачном такмичару износи 120 ЕУР за иностране такмичаре или 
14.400 РСД за домаће такмичаре тј. 600 ЕУР за инострану екипу од 5 чланова или 72.000 РСД за домаћу екипу од 5 
чланова. У такмичарску таксу укључен је пун програм такмичарских скокова, ручак на аеродрому у данима 
такмичења и други организациони трошкови непосредног организатора. 
3. Уплата такмичарске таксе врши се на пословне рачуне Аероклуба "Зрењанин", за иностране такмичаре на 
девизни рачун: ОТП банка Србија АД Нови Сад (Трг слободе 5-7, 21000 Нови Сад, Србија), SWIFT: OTPVRS22, IBAN: 
RS35325960150010246092, а за домаће такмичаре на динарски рачун: 325-9500500102459-18 са назначеном 
сврхом уплате "такмичарска такса за 67. ОППС" и именом појединца или називом екипе за чије се учешће врши 
уплата. 
4. Уколико се због неповољне метеоролошке ситуације или друге више силе изведе скраћени програм 
такмичарских скокова непосредни организатор није у обавези да изврши поврат уплаћених средстава (у целости 
или делом) такмичарима тј. екипама. Поврат уплаћених средстава у целости такмичарима тј. екипама биће 
извршен искључиво уколико такмичење не буде одржано ни у примарном ни у резервном термину због 
неповољне метеоролошке ситуације или друге више силе, или уколико пријављени такмичар тј. екипа најмање 8 
дана пре почетка такмичења путем препоручене поште доставе на адресу непосредног организатора обавештење 
о повлачењу учешћа уз прихватљив доказ о оправданости. 
5. У случају пријаве више од 40 такмичара тј. 8 екипа непосредни организатор ће извршити селекцију према 
квалитету и одбијеним појединцима тј. екипама извршити поврат уплаћених средстава у целости. 
 
IV СМЕШТАЈ, ИСХРАНА И ЛОКАЛНИ ТРАНСПОРТ ТАКМИЧАРА И СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 
1. Непосредни организатор не обезбеђује смештај, исхрану (осим ручка на аеродрому) и локални транспорт 
такмичара тако да је све наведено у одговорности самих такмичара или екипа тј. спортских организација (клубова) 
испред којих наступају на такмичењу. На аеродрому "Ечка" није омогућено камповање, те је неопходно 
благовремено извршити резервацију смештаја у смештајним објектима који гравитирају аеродрому или у граду 
Зрењанину. 
2. Непосредни организатор обезбеђује хотелски смештај, исхрану (ручак на аеродрому, а доручак и вечеру у 
хотелу), као и локални транспорт од аеродрома до хотела и обратно за сва службена лица такмичења. Исплата 
дневница за време проведено на такмичењу као и рефундација путних трошкова за судије и делегата ВСС у 
надлежности су организатора такмичења, а за чланове такмичарског жирија и остала службена лица такмичења у 
надлежности су непосредног организатора такмичења. 
  
V ИЗВОЂЕЊЕ ТРЕНАЖНИХ СКОКОВА 
 
1. Непосредни организатор 19. и 20.08.2021. год. (рез. тер. 02. и 03.09.2021. год.) у дневним интервалима од 
08:00 до 19:00 ЛТ (по локалном времену) на аеродрому "Ечка" нуди могућност извођења предтакмичарских 
тренажних скокова из авиона Ц 182 (носивост 4 падобранца) на опремљено доскочиште са аутоматским ресетом 
резултата. Резервацију термина могуће је реализовати контактом на моб. тел. +381652021101. Накнада за сваки 



појединачни скок са висине од 1.000 м АГЛ износи 12 ЕУР или 1.440 РСД под условом да је авион попуњен са 4 
падобранца. Право првенства на ову погодност биће пружено падобранцима тј. екипама према извршеним 
резервацијама и уплатама до техничке попуне капацитета у наведеним дневним интервалима. 
 
VI ИЗВОЂЕЊЕ ТАКМИЧАРСКИХ СКОКОВА 
 
1. Такмичарски скокови изводиће се из хеликоптера АБ 212, авиона Ц 206 или АН 2 са висине од 1.000 до 
1.100 м АГЛ и опционо за екипе или миx до 4 такмичара из авиона Ц 182 са висине од 1.000 м АГЛ. За извођење 
сондажних и риџамп скокова до 4 такмичара користиће се авион Ц 182. 
 
VII УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ И ДОЛАЗАК УЧЕСНИКА 
 
1. Доказана вештина безбедног приземљења у круг полупречника 20 м од тачке циља по ветру јачине до 8 
м/с и у термичким условима. Угрожавање туђе безбедности повлачи меру дисквалификације такмичара. 
2. Испоштован рок и начин доставе пријава и доказа о уплати наведен у делу III овог Билтена под ред. бр. 1. 
(преглед пријава и закључивање списка такмичара тј. екипа непосредни организатор ће спровести одмах након 
истека рока датог у делу III овог Билтена под ред. бр. 1. након чега ће објавити Анекс овог Билтена са закљученим 
списком такмичара тј. екипа), поседовање важеће дозволе падобранца најмање Б категорије, спортске дозволе 
ВСС/ФАИ за 2021. годину (за такмичаре из клубова чланица ВСС) и падобрана са адекватно пломбираним пином 
(шпиљком) ручице за активирање резервне куполе, видљивом ознаком на пломби, пратећом документацијом са 
потписом овлаштеног лица које је извршило препакивање резервне куполе и датумом извршеног препакивања 
које покрива период такмичења. Непосредни организатор прихвата препакивање резервне куполе које није 
старије од 12 месеци. 
3. Долазак такмичара и службених лица на аеродром "Ечка" је 20.08.2021. год. (рез тер. 03.09.2021. год.) 
најкасније до 19:00 ЛТ. Преглед дозвола падобранца, спортских дозвола ВСС/ФАИ, падобрана и пратеће 
документације биће обављен у периоду између 19:00 и 20:00 ЛТ за све такмичаре са закљученог списка такмичара 
и екипа. Такмичари и екипе са закљученог списка који се не појаве лично назначеног датума у назначеном периоду 
на аеродрому "Ечка" и/или не буду приказали наведену документацију и опрему неће имати право учешћа на 
такмичењу и неће имати право на поврат уплаћених средстава. Након тога, у 20:00 ЛТ извршиће се жреб за 
редослед искакања на такмичењу. 
 
VIII ОДГОВОРНОСТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 
1. Учешће на такмичењу је добровољно и организатор такмичења тј. непосредни организатор не сносе 
никакву одговорност у случају удеса са смртним исходом или тешком телесном озледом такмичара за време 
такмичења и/или извођења предтакмичарских тренажних скокова и за штету нанету учесницима, публици и др. 
Сваки такмичар понаособ својеручним потписом на пријави за такмичење преузима на себе сву одговорност и 
ризике извођења падобранских скокова и летења у циљу искакања падобраном. 
 
IX ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА АЕРОДРОМУ 
 
1. Такмичари тј. екипе, учесници такмичења, имаће на располагању издвојен и обележен део хангарског 
простора за сврху паковања падобрана и одмор између скокова. Непосредни организатор не обезбеђује "столове" 
и прибор за паковање падобрана. 
  
X ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА И ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА 
 
1. Такмичење ће се одржати и прогласити у конкуренцији за 67. Падобранско првенство Србије у дисциплини 
скокови на циљ и у позивној конкуренцији за 67. Отворено падобранско првенство Србије у дисциплини скокови 
на циљ према Такмичарским правилима ВСС за падобранску дисциплину скокови на циљ за 2021. годину. 
2. Доношење и објављивање Такмичарских правила ВСС за падобранску дисциплину скокови на циљ за 2021. 
годину у надлежности је организатора такмичења. 
 
XI ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА 
 
1. Такмичари имају право подношења приговора на судијске одлуке. 
2. Приговори се у писаној форми уз таксу у износу од 50 ЕУР односно 6.000 РСД подносе председнику 



Такмичарског жирија. 
3. Уколико Такмичарски жири усвоји поднесени приговор уплаћена такса се враћа такмичару, а уколико 
приговор буде одбијен износ таксе се прослеђује на пословни рачун непосредног организатора. 
4. Одлуке Такмичарског жирија су коначне. 
 
XII ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ТАКМИЧЕЊА 
 
– Симо Салапура, председник ОО 
– Лабуд Булатовић, члан ОО 
– Павле Марковић, члан ОО 
– Слободан Марковић, технички саветник ОО 
 
XIII РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 
 
– Павле Марковић, директор такмичења 
– Томана Смиљковић, секретар такмичења 
 
XIV СУДИЈСКИ АПАРАТ И ТЕХНИЧКА ЛИЦА НА ДОСКОЧИШТУ 
 
– Ненад Стојиљковић, главни судија 
– Ана Сегедински, судија 
– Жељко Лолић, судија 
– Милош Јанковић, скоринг 
– Александра Лешић, записничар и лоад-мастер 
 
XV ТАКМИЧАРСКИ ЖИРИ 
 
– Ненад Кузмановић, председник жирија 
– Јовица Мандић, члан жирија 
– Миодраг Кастратовић, члан жирија 
 
XVI ДЕЛЕГАТ ВСС 
 
– Љубиша Наумовић 
  
XVII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА 
 
– Полиција 
– Ватрогасно-спасилачка служба 
– Медицински санитет 
– Обезбеђење 
 
XVIII ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА 
 
– 21.08.2021. (рез. термин 04.09.2021.)  
у 07:50 ЛТ - искакање сондажног падобранца 
од 08:00 до 12:00 ЛТ - такмичарски скокови (3 турнуса) у 12:30 ЛТ - церемонија свечаног отварања 
у 13:00 ЛТ - ручак на аеродрому 
у 14:50 ЛТ - искакање сондажног падобранца 
од 15:00 до 19:00 ЛТ - такмичарски скокови (3 турнуса) 
 
– 22.08.2021. (рез. термин 05.09.2021.)  
у 07:50 ЛТ - искакање сондажног падобранца 
од 08:00 до 12:00 ЛТ - такмичарски скокови (2 турнуса, ПФ и Ф)  
у 13:00 ЛТ - ручак на аеродрому 
у 14:00 ЛТ - додела признања и церемонија свечаног затварања 
 



– 23.08.2021. (рез. термин 06.09.2021.)  
- резервни дан за извођење такмичарских скокова 
*У случају променљивих метеоролошких прилика такмичарски скокови ће се изводити од 08:00 до 19:00 ЛТ 
 
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
1. Непосредни организатор може вршити измене и допуне овог Билтена на начин и у роковима прописаним 
Општим спортским правилником ВСС. 
2. Такмичарски жири на предлог и уз образложење Директора такмичења може вршити измене програма 
такмичења у току самог такмичења уз обавезу да о својим одлукама неодложно путем службеног разгласа извести 
вође такмичарских екипа, такмичаре појединце и службена лица такмичења. 
3. Сви евентуални спорови решаваће се у складу са Општим спортским правилником ВСС а за оно што њиме 
није обухваћено примењиваће се актуелна ФАИ правила. 
4. Право тумачења Такмичарских правила ВСС за падобранску дисциплину скокови на циљ за 2021. годину и 
овог Билтена у току трајања такмичења има искључиво Такмичарски жири, односно у каснијем поступку Општа 
спортска комисија ВСС. 
5. Сви учесници такмичења без изузетка у обавези су да се придржавају епидемиолошких мера које се 
односе на КОВИД-19 а потенцијално буду на снази током одржавања такмичења. 
 
 
 

Аероклуб "Зрењанин"  
директор такмичења 

Павле Марковић



 



 
 

ПРИЈАВА за учешће на  
67. Отвореном падобранском првенству Србије у дисциплини скокови на циљ 

 
 

  пун назив спортске организације, државног органа или установе испред које наступа екипа или појединац  

 
 

 

скраћени назив екипе (уколико се пријављује екипа) 

 
 
 

ред.
бр. 

                        име и презиме  

                        такмичара 

падобранска 
дозвола 

број и 
категорија 

спортска дозвола 
ВСС/ФАИ 

класа и број 

својеручни 

потпис 

такмичара 

1     

2     

3     

4     

5     

 

НАПОМЕНЕ 
 

- Пријаву попунити читко, штампаним словима. 

- За екипу унети имена такмичара према редоследу искакања и заокружити редни број под којим је 
вођа екипе.  

- Податке о спортској дозволи уносе само такмичари који наступају испред организација чланица ВСС.  

- Пријаве са непотпуним, нетачним и/или кривотвореним подацима биће одбијене.  

- Сваки такмичар понаособ својим потписом на овој Пријави потврђује да је упознат са 
целокупним садржајем Билтена бр.1 67. Отвореног падобранског првенства Србије у 
дисциплини скокови на циљ и да разуме и прихвата све његове одредбе.  

 

 

Име и презиме овлашћеног лица 
 

 
 

 
Место:    

    функција 

 
M.П.    

Датум: . . 2021. године својеручни потпис 



Annex (додатак) Билтена бр.1

67. Отвореног падобранског првенства Србије

           На основу одредби Билтена бр.1 руководство такмичења доноси:

- ЗАКЉУЧЕНИ СПИСАК ЕКИПА И ПОЈЕДИНАЦА - 

1. "Делта" (МУП Р. Србије) - 5 такмичара
2. AK “Зрењанин” - 5 такмичара
3. ПK “Архистратиг” - 5 такмичара
4. AK “Шпиро Мугоша” - 5 такмичара
5. ВK “Skydive” - 5 такмичара
6. ПЕВС “Небеске видре” - 5 такмичара
7. MИКС - 5 такмичара (3 ПЕВС “Небеске видре”, 1 AK “Приједор”, 1 AK “Сомбор”)
8. AK “Наша крила” - 5 такмичара

            Зрењанин, 22.07.2021. год.                       У име непосредног организатора,
                                                                                                  директор такмичења,
                                                                                                       Павле Марковић
                                                                       M.П.
                                                                                                     _________________


