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Уводник
Година 2017. по много чему биће
забележена као занимљива етапа у
активности Ваздухопловног савеза
Србије. Та оцена обухвата велика признања, солидне спортске резултате,
али и тешкоће са обезбеђивањем финансијских услова за планиране спортске активности.
Крајем априла 2017. године одржана је изборна седница Скупштине ВСС,
у складу са одлуком претходне изборне седнице
Скупштине, која је одржана крајем 2012. године.
На седници Скупштине изабрани су Управни и
Надзорни одбор. Управни одбор је разрадио Оперативни план рада и кориговао Спортски календар за
2017. годину. Та корекција је обухватила потребу да
све наше снаге и могућности буду усмерене на афирмацију спортског аспекта и улоге Ваздухопловног савеза Србије и аероклубова који су чланови ВСС.
Средином маја 2017.године, у Дому Народне
скупштине Србије, уручена нам је Мајска награда
као најбољем националном спортском савезу. Одлуку је донео Спортски савез Србије. То нам је дало
нову снагу, али и појачало нашу обавезу да радимо
још боље, поред тешкоћа са финансирањем спортских активности. Одржано је 11 државних првенстава. Битну улогу у остваривању тог плана имали су
аероклубови као непосредни организатори првенстава. Добра сарадња Савеза и клубова остварена
је и приликом организовања шест светских купова.
Финансијски проблеми нису нас омели и када је у
питању било учешће наших репрезентација на европским и светским првенствима. Наши спортисти
успешно и достојанствено представљали су Србију
на највећим спортским приредбама.
На свим овим такмичењима остварени су завидни
резултати, који, у ствари, доказују да српски ваздухопловни спортисти не заостају за најбољим европским и светским такмичарима. На Светском првенству у параглајдингу (прецизно слетање) освојена је
сребрна медаља, а наши репрезентативци, од укупно 147 такмичара из целог света, сврстали су се у
првој десетини. На Светском првенству у Ф1АБЦ, на
ком је учествовало 40 држава, наша екипа у класи
Ф1Б заузела је прво место. Србија је 2017. године
добила и европског јуниорског шампиона у класи
Ф1Б. Поносимо се и бронзаним медаљама ракетних
моделара у класама S5C (сениори екипно) и S6A
( јуниори). Наши репрезентативци били су најбољи
у својим дисциплинама и на светским куповима у
ракетном и ваздухопловном моделарству. После
много година, 2017. године, наши спортски пилоти
учествовали су на Светском првенству у моторном
летењу, одржаном у Аустрији.

Наравно, ништа од наведених резултата и успеха не би било без подршке
и финансијске помоћи Министарства
омладине и спорта и министра Вање Удовичића и његових сарадника. Они добро
разумеју специфичности ваздухопловног
спорта, али и тешкоће које нас прате. То
се односи и на Спортски савез Србије.
Нама годе признања која стижу из МОиС
и ССС и када је у питању оцена да смо
најбољи савез у 2017. години, и да смо запажени на
Сајму спорта и да наши спортисти остварују изузетне резултате, али је неопходно да се, ради опстанка
и развоја ваздухопловног спорта у Србији, одобре
већа средства из буџета. Без тога, већ у 2018. години
имаћемо озбиљне проблеме са развојем неких ваздухопловних дисциплина, што се посебно односи на
ваздухопловно једриличарство, општу авијацију, балонарство и подмладак у аеромоделарству.
Озбиљну пажњу, што је било неопходно, посветили смо усклађивању правилника којима се регулишу
одређене области рада и спортских активности. Како
смо уочили проблеме у раду комисија, одлучили смо
да кадровски и оперативно та радна тела Управног
одбора другачиjе поставимо. У неким случајевима
уведени су координатори уместо трочланих комисија,
а у моделарству убудуће радиће једна комисија, која
ће се једним својим делом, посебно бавити ракетним
моделарством. Нови начин рада комисија појачао је
сарадњу са клубовима и отворио је простор за већи
број иницијатива, али и за ефикаснији рад.
Иначе, у 2017. години настављена је добра сарадња са Директоратом цивилног ваздухопловства
и Контролом летења, као и Групацијом за ваздушни саобраћај, која делује при Привредној комори
Србије. Наставили смо сарадњу са појединим јединицама Војске Србије. Важно је и што се бавимо и
ваздухопловним традицијама, и то, пре свега кроз
сарадњу са Удружењем за неговање ваздухопловних традиција и Удружењем војних пензионисаних
пилота и падобранаца. Управни одбор, који је одржао шест седница, и убудуће водиће рачуна да се
сарадња на плану ваздухопловних традиција настави и унапреди.
Ипак, наш основни задатак у наредном периоду
биће даљи развој ваздухопловног спорта и постизање што бољих спортских резултата. Ради тога, поред осталог, неопходно је да се остварује сарадња
са ваздухопловним савезима Београда, Војводине
и Косова и Метохије, као и аероклубовима који се
баве спортским ваздухопловством.
Председник,
Лабуд Булатовић
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Добитник „Златног орла“ у летачким гранама вазухопловног спорта

СЕДМИ ЗЛАТНИ ОРАО У
ЂУРКОВИЋЕВОЈ КОЛЕКЦИЈИ
Горан Ђурковић из Спортског параглајдинг клуба „Беркут“ из Вршца,
ни после највиших постигнутих резултата на домаћем и светском нивоу, не посустаје.
Овога пута, његови резултати у 2017. години завредели су освајање статуе
Златни орао, која седми пут одлази у Горанове руке, у оквиру летачких грана
ваздухопловног спорта.
Након што је његово име 15 месеци красило
прво место светске ранг листе у параглајдингу – од
краја 2016. године, током 2017.године, па до почетка 2018. године, дошло је време да украси и листу
добитника овог престижног признања Ваздухопловног савеза Србије, по седми пут. Тиме је Горан
Ђурковић поред својеврсног рекорда у броју дана
проведених на светском врху параглајдинга, постао
и рекордер у броју освојених „орлова“ у летачком
и нелетачком спорту, од када се награда додељује.
О Горановим резултатима сувишно је говорити,
с обзиром да су ваздухопловци и те како упознати
са његовим радом и делом. Наравно, истаћићемо
најактуелније, а све што је претходило део је плодоносне историје спортског ваздухопловства и забележено на странама најбољих постигнутих резултата
српских спортиста. На наше питање да ли се умара,
Горан Ђурковић изричито одговара са „не“. „Из ове
перспективе могу рећи да сам досегао највише подијуме које један спортиста сања. Али, осећај да си
био на њима, не води ка одустајању, већ напротив –
још већем раду и посвећености, и личном и општем.
Освајање овог, за мене седмог по реду Златног орла,
је огромна част, али истовремено и понос што исти
доносим свом спорту параглајдингу и што уједно
показујем својим колегама да наши резултати увек
буду награђени. Сваки освојени „орао“ је за мене на
неки начин подсетник колико дугујем људима око
мене. Први су наравно моји родитељи, Ђурковић
Милијана и Еден (уз мог оца сам упознао основе ваздухопловства и заволео „небо“) а затим мој инструктор Палинкашевић Драган - Паки који ме је са мојих
13 година увео у свет параглајдинга и чије ме речи и
инструкције и дан данас прате у сваком мом лету“ ,
описује нам Горан.
А ако се вратимо на поменуте резултате из протекле године, параглајдинг и Горан Ђурковић као
део те заједнице, бележе сјајне успехе. Једини је наш
спортиста који је забележио прво место на светској
ранг листи у летачким спортовима. На Светском пр-
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венству, наша репрезентација је освојила друго место, а Горан је дао значајан допринос том резултату,
уједно поставивши два нова државна рекорда. С обзиром да је протекла година била година „светског
првенства“, титулу европског вицешампиона Горан
носи из 2016. године. Са том титулом дочекује ову
годину када ће у септембру месецу наступити на

Европском првенству у Словенији са репрезентацијом, а уједно се и као такмичар и део организације
припрема за Светско првенство које ће 2019. године бити одржано у његовом родном граду Вршцу.
На домаћем терену, протекле године је постао првак Лиге Србије у дисциплини прецизно слетање.
„Пласман на светској ранг листи је био логичан
след мојих резултата, јер сам у претходних неколико
година постигао највише пласмане и на светском и
европском првенству и у светском купу – супер финалу и генералном пласману. Ове године у генералном пласману светског купа нисам освојио медаље,
јер сам пропустио почетна такмичења, а од шест
кола која чине овај систем такмичења неопходно је
одлазити на свако због доброг крајњег пласмана. Такође битан је и фактор среће, који нам свима спортистима понекад буде пресудан тако што ће одмогнути или помоћи. Не смемо заборавити ни људе који
стоје иза мене. Подршка „моје куће“ - Ваздухопло-

вног савеза Србије, као и Министарства омладине и
спорта, мојих пријатеља пилота и мојих најближих је
полазна тачка одакле све почиње“ .
Горан Ђурковић се летењем бави већ 22 године,
а са поносом може рећи да је већи део тих година
био обележен трофејима и са поносом истиче да не
стаје и наставља даље да ради оно што воли и што му
доноси безброј невероватних животних тренутака
за памћење. Поред летења у егзотичним крајевима
широм наше планете, и даље са уживањем полеће
са Вршачког брега, са истим жаром као и када је тек
почињао. Исто тако своја искуства и знања несебично преноси свим заинтересованим за овај спорт, као
инструктор, а оне мање радознале а жељне доброг
погледа, усрећује тандем панорамским летовима.
„Желео бих да истакнем удео свих оних који су
уз мене у планирању, реализацији и убирању добрих
резултата, јер само као део одабране заједнице, уз
све своје специфичности, можемо бити остварени.
Зато ваздухопловна заједница, може у буквалном
смислу освајати небо, ако је негујемо на прави начин и доприносимо јој својим личним резултатима.
Ја ћу наставити своје резултате да надограђујем,“ закључује овогодишњи добитник статуе Златни орао,
Горан Ђурковић.
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Добитник „Златног орла“ у нелетачким гранама вазухопловног спорта

ПРВИ ОРАО ЗА
БОЈАНА ГОСТОЈИЋА
Након што је „Златни орао“ одлазио ваздухопловним моделарима
три године за редом (1999, 2000. и 2001), уследила је пауза до 2015. године када
је Радоје Благојевић из АК „Војка“ вратио орла у руке ваздухопловног моделарства,
да би млади моделар Бојан Гостојић из АК „Зрењанин“, после вишегодишњих успеха
заслужио ово престижно признање у 2017. години и повратио ваздухопловно
моделарство на списак добитника.

У години у којој је напунио 18 година, Бојан Гостојић се уписао први пут у историју добитника статуе Златни орао, која се додељује од 1957. године
најбољим спортистима у летачким и нелетачким гранама спорта. Насупрот овом првом освајању, Бојан
већ седам година (од 2011. године) осваја трофеје
на великим међународним такмичењима широм света, а суверено држи и највише позиције на светској
ранг листи и у генералном пласману светског купа
свих ових година. Поред тога, на домаћем терену
Бојан бележи сталне успехе, побеђујући и у сениорским категоријама знатно старије од себе, а више
пута је проглашаван за најбољег спортисту у ваздухопловном моделарству.
„Веома сам почаствован што сам изабран за добитника Златног орла. Наравно да је то један од
циљева сваког ваздухопловца, којем сам и сам тежио. Срећан сам и задовољан што сам то постигао
захваљујући својим заиста невероватним резултатима постигнутим у 2017. години, што ми је и најуспешнија сезона до сад,“ рекао нам је Бојан по сазнавању
вести да ће бити добитник овог признања.
Претходна 2017. година била је изузетно значајна за ваздухопловно моделарство, освајањем светског трона екипно у категорији Ф1Б од 40 репрезентација, на Светском првенству у Мађарској. Као
део екипе, заједно са оцем Светозаром Гостојићем
и Радојем Благојевићем из АК „Војка“, Бојан је постао
светски првак екипно. Самостално у појединачној
конкуренцији освојио је пето место од 110 најбољих
светских моделара. Такође, појединачно је постао
европски првак у истој категорији на другом такмичењу - Европском јуниорском првенству, одржаном
у Македонији. Сви ти успеси су га упутили на прво
место у генералном пласману Светског купа за јуниорску конкуренцију. У оквиру моделарске ранг
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листе Светске ваздухопловне федерације (ФАИ)
годину је завршио на трећем месту. На државном
првенству је освојио сребрну медаљу, али је у обрачуну годишњих резултата досегнуо прве позиције за
најбољег ваздухопловног моделара у укупном пласману и за најбољег јуниора.
Бојан се нада да ће године које долазе бити једнако успешне као и прошла, ако не и боље. „С обзиром
да више немам право да се такмичим у јуниорској
конкуренцији морам појачати темпо и остваривати
боље резултате у сениорској конкуренцији. То неће
бити лако, али уз више труда, сигуран сам да је оствариво,“ преноси нам Бојан своја размишљања о следећим такмичарским годинама. Мада судећи према
јуниорском периоду који је иза њега, ни за сениорски
који следи неће бити бриге. За једног јуниора Бојан је
постигао импозантне резултате, наравно уз апсолутну
подршку породице – оца Светозара који га је и увео у
свет моделарства, и мајке Слађане, сталног пратиоца
и помоћника на свим такмичењима. Такође, за својих
18 година, кроз моделарство и такмичења, обишао
је много држава, сазнавао о различитим културама и
упознао бројне људе и пријатеље широм света.
„Тренутно сам фокусиран на школу, јер сам матурант и морам се припремати за пријемни испит
за факултет. Математика ми је омиљени предмет и
добро ми иде, па сам размишљао да упишем Факултет техничких наука или Електротехнички факултет,
морам још мало да размислим о томе и да се дефинитивно определим. Факултет је озбиљна ствар која
ме чека и надам се да ћу наредних година успети да
се успешно остварим и као студент и као такмичар,“
закључује Бојан да неће мењати листу животних приоритета и да ће моделарство, као што је обележило
његово детињство, наставити да буде свеприсутно и
у „старијим“ годинама.

Бојанова спортска биографија
Ваздухопловно моделарство – категорија Ф1Б
2017. година
ФАИ Ранг листа...................................................................................3. место
Светски куп (генерални пласман) јуниори..............................1. место
Европско првенство јуниори........................................................1. место
Светско првенство сениори..........................................................5. место
Светско првенство сениори екипно..........................................1. место
Државно првенство..........................................................................2. место
2016. година
ФАИ ранг листа...................................................................................5. место
Светски куп (генерални пласман) јуниори..............................1. место
Светско првенство јуниори...........................................................2. место
Европско првенство сениори.......................................................10. место
Државно првенство..........................................................................3. место
2015. година
ФАИ ранг листа...................................................................................2. место
Светски куп (генерални пласман) јуниори..............................1. место
Европско првенство јуниори........................................................4. место
Светско првенство сениори..........................................................23. место
Државно првенство..........................................................................1. место
2014. година
ФАИ ранг листа...................................................................................34. место
Светски куп (генерални пласман) јуниори..............................2. место
Светско првенство јуниори...........................................................4. место
Европско првенство сениори.......................................................11. место
Европско првенство сениори екипно........................................3. место
Државно првенство..........................................................................1. место
2013. година
ФАИ ранг листа...................................................................................20. место
Светски куп (генерални пласман) јуниори..............................2. место
Европско првенство јуниори........................................................3. место
Светско првенство сениори..........................................................15. место
2012. година
ФАИ ранг листа...................................................................................29. место
Светски куп (генерални пласман) јуниори..............................7. место
Светско првенство јуниори...........................................................20. место
2011. година
Европско првенство јуниори........................................................3. место
Европско првенство јуниори екипно.........................................1. место
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Балонарство

НАЈБОЉИ СПОРТИСТА У 2017. ГОДИНИ:
1. Срђан Срдић, БК „Дамбос“ Београд

Балонарство

БАЛОНАРСТВО
ОДРЖАВА
ТРАДИЦИЈУ

Балонарске активности у Србији из године у годину не јењавају, а неко ко је заслужан да се одрже и
такмичарска надметања, јесте Срђан Срдић из Балонарског клуба „Дамбос“ из Београда. Срђан, као тренутно једини балонар ВСС, окупио је и у 2017. години
Срђан Срдић – портрет из корпе балона
балонаре из окружења на три такмичења која су се
одржала: Београдски манифест, Куп Србије у балонарству и Државно првенство.
као државно првенство, одржава
Београдски манифест је одржан у склопу истоимене манифе- Балон је нашао место и на Београдском маратону традиционално дуги низ година
у другој недељи септембра месестације Града Београда на Калеца. Тада се највећи број балонара
мегдану од 26. до 28. маја. Као
из неколико држава окупи у овом
део програма представили су се
месту и такмичење буде обележебалонари из Мађарске, Словеније
но не само добрим резултатима,
и Србије, а посетиоци су тих дана
већ и одличним дружењем. Овог
могли да уживају у лепом погледу
пута, од 7. до 10. септембра под
на разнолике балоне.
организационим вођством локалног клуба и Општине Сента, уз
Следеће окупљање је уследило
подршку
ВСС и БК „Дамбос“, таквећ за месец дана, само су се баломичили су се балонари из Словени преселили из Београда у Круније, Чешке, Мађарске и Србије.
шевац, где је одржан Куп Србије
Између ових такмичења из
у балонарству, од 30. јуна до 2.
календара такмичења, балон Бајула. Ово такмичење и окупљање
лонарског клуба „Дамбос“ и са
балонара је било такође део једСрђаном Срдићем као вођом
не шире манифестације обележапосаде, могао се видети на нековања дана града.
лико локација у Београду, приликом одређених значајних маБалонарски догађаји су крунинифестација.
сани такмичењем у Сенти, које се
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Ваздухопловно моделарство

На јбољи ваздухопловни
моделари у 2017. ГОДИНи
укупно:
1. Бојан Гостојић, АК „Зрењанин“
2. Радоје Благојевић, АК „Војка“
3. Лазар Лаћимић, АК „Београд“
На јбољи јуниори:
1. Бојан Гостојић, АК „Зрењанин“
2. Ричард Зиђарев, ВМК „Суботица“
3. Стефан Настасић, АК „Сомбор“

Ваздухопловно моделарство

ЕКИПНИ ШАМПИОНИ СВЕТА
Репрезентација Србије у ваздухопловном моделарству, у класи Ф1Б (такозвани
гумењаци) прошле године је постала екипни првак света! Наш тим у саставу
Бојан Гостојић, Радоје Благојевић и Светозар Гостојић, освојио је златну медаљу
у конкуренцији чак 40 земаља. Моделари су ову победу извојевали после заиста
захтевне борбе у флај-офу (додатном лету), што говори о квалитету конкуренције.

„Имали смо три веома напорна такмичарска дана
на температури од 37 степени без и једног облачка.
И поред тога, атмосфера у репрезентацији је била
одлична. Захваљујући сјајном тимском раду и ентузијазму целе екипе успели смо у свим категоријама
да регуларно завршимо такмичење без губитка модела, а у категорији гумењака да освојимо златну медаљу екипно. Ово је заиста сјајан успех и захваљујем
се целој екипи на труду“, поручио је Светозар Гостојић, селектор и такмичар.
Овај успех наш тим је постигао само неколико дана након што је наш моделар Бојан Гостојић
освојио титулу јуниорског шампиона Европе у овој
истој класи. Прешавши у сениорску конкуренцију,
Бојан се одмах прикључио репрезентацији са којом
је освојио злато, али овог пута сениорско.
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Ваздухопловно моделарство

Бојан Гостојић,
европски шампион
Наш моделар, јуниор Бојан Гостојић, изборио се у веома захтевној конкуренцији за
титулу шампиона Европе.
Бојан Гостојић, којем је прошла година била последња сезона да се такмичи као јуниор за репрезентацију Србије освојио je прво место на Европском првенству за слoбоднолетеће моделе које
се одржало у Македонији. Бојан је освојио златну
медаљу у категорији Ф1Б, такозваним гумењацима,
међу 31 такмичарем.
„На такмичењу је време било веома турбулентно
и тешко. Само нас седморица смо имали максималне летове. Након регуларног дела такмичења, нас
седморо је ишло у такозвани флај-оф, односно кроз
додатне летове смо се борили за позиције. Ту је време било идеално, али у првој серији је отпао само
један такмичар“, каже Бојан који је у другој додатној
серији изборио златну медаљу поставивши резултат
који је за чак 100 секунди бољи од другопласираног.
Бојан је иначе навикао да у Ваздухопловни савез
Србије доноси медаље са високорангираних такмичења и током протеклих година увек је био међу
најбољих четворо такмичења на шампионатима. У
последњој години свој јуниорског стажа, Бојан нас је
све обрадовао европском златном медаљом.

Бојан на постољу

Злато у Светском купу

Бојан са Урошем Зорићем
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Бојан Гостојић освојио је и прво место у
генералном пласману Светског купа у класи Ф1Б
за јуниоре. Бојан је ову позицију изборио након
што је на четири такмичења за светски куп био
први, а потом на по једном такмичењу други,
трећи и пети. У овој класи током 2017. године
такмичило се 37 моделара.

Ваздухопловно моделарство

КАТЕГОРИЈЕ F1A, F1B, F1C И F1H
НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ
Ваздухопловни моделари који се такмиче у категоријама F1A, F1B, F1C и F1H, поред ранијих светских успеха, успешно су се такмичили у Србији у оквиру лига
такмичења. Поред државног првенства и два светска
купа, у календару такмичења су се нашла и још четири
F1ABCH такмичења: 21. Бачка куп, Пан куп, Винг куп и
5. Меморијал Иван Шекуларац.
У генералном поретку на крају године најуспешнији су били следећи спортисти: Радоје Благојевић
из Аероклуба „Војка“ и Славко Савић из АК „Нова
Пазова“ са истим бројем бодова у класи F1A, Бојан
Гостојић из АК „Зрењанин“ у класи F1B и Бранко Бијелић из АК „Винг“ у класи F1C. Поред Благојевића и
Савића, у класи F1A, друго место је заузео Ненад Баточанин из АК „Винг“ и треће место Милош Борђошки из АК „Зрењанин“. У класи F1B, другопласирани
иза Бојана је био његов отац Светозар Гостојић и
трећепласирани Слободан Милић из АК „Трстеник“.
У класи F1C, поред првопласираног Бијелића, друго
место је освојио Жива Ковачки из АК „Зрењанин“ и
треће место Стеван Јановић из АК „Сомбор“.
Прво коло – 21. Бачка куп је одржано 3. јуна, на
терену Ранчево, у организацији АК „Сомбор“. На та
кмичењу је наступио велики број такмичара, са гостима из Мађарске. Најбољи у класи F1A је био Ненад
Баточанин, у класи F1B Бојан Гостојић и у класи F1C
Жива Ковачки. Такмичило се и у категорији F1H, где
су прве позиције заузели такмичари из Мађарске.
Друго коло – Пан куп је одржано 7. октобра, на терену Арадац, у организацији АК „Зрењанин“. Победник
класе F1A је био Радоје Благојевић, класе F1B Бојан Гостојић, класе F1C Милан Павлов из АК „Утва“ Панчево и
класе F1H јуниор Видак Веселиновић из АК „Трстеник“.
Треће коло – Винг куп је одржано дан после Пан
купа, 8.октобра, на истом терену, у организацији АК
„Винг“. Првопласирани у класи F1A је био као и претходног дана Радоје Благојевић, у класи F1B суверено Бојан
Гостојић и у класи F1C Жива Ковачки из АК „Зрењанин“.

Четвро коло – 5. Меморијал Иван Шекуларац,
одржано је за разлику од претходна три у централној Србији, у Трстенику, 4. новембра, у организацији
АК Трстеник. У класи F1A је победио Ненад Баточанин из АК „Винг“, у класи F1B је најбољи био Слободан Милић, у класи F1C Бранко Бијелић и у класи
F1H јуниор Видак Веселиновић.

Модели једрилица F1А, F1H
Модели без погона који се пуштају у лет помоћу сајле прописане дужине и карактеристика,
а слободни лет остварују деловањем аеродинамичких сила односно планирањем. Резултат је
постигнуто време у слободном лету, од тренутка
ослобађања модела са сајле тј. контроле такмичара, па до слетања.

Модели на погон гумом
„гумењаци“ F1B
Модели погоњени енергијом уврнуте еластиче гумене траке ограничене масе, која окреће
елису и омогућава пењање модела на висину
након чега модел наставља слободни лет планирањем. Резултат је постигнуто време од тренутка
пуштања модела из руке такмичара до слетања.

Модели на моторни
погон („пењачи“) F1C
Модели погоњени СУС мотором ограничене
запремине и прописаног погонског горива који
омогућава пењање модела на висину до истека
ограниченог времена за рад, након чега модел
наставља слободни лет планирањем. Резултат је
постигнуто време од тренутка пуштања модела
из руке такмичара до слетања.
Заједничка фотографија учесника са такмичења Пан и Винг куп у Арадцу
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ВЕЛИКИ И МАЛИ ШАМПИОНИ
Овог пута скрећемо вашу пажњу на следећа такмичења у ваздухопловном
моделарству - „Срем куп”, такмичење „Ђорђе Жигић”, „Коплас куп”, „Бачка Индор”,
„Зрењанин Индор”, „Београдски међународни трофеј”.
СРЕМ КУП
34. по реду „Срем куп”, светски куп моделара у
дисциплинама слободног лета F1A, B, C и Q одржан
је на терену Арадац код Зрењанина у организацији
АК „Нова Пазова” са готово 80 учесника из 11 земаља.
На главном такмичењу наступило је 39 „једрилица”, 13 „гумењака”, и по 4 „пењача” из Србије, Аустрије,
Немачке, Финске, Пољске, Чешке, Словачке, Мађарске, Румуније, Бугарске, Словеније, Хрватске, БиХ и
једног такмичара из далеких Сједињених Америчких
Држава. Домаће такмичаре чинили су моделари из
Зрењанина, Трстеника, Земуна, Војке и Нове Пазове.
На самом крају стартне линије присутни су били
сведоци надметања комплетне репрезентације Србије са гостом из Словеније у дициплини F1C. Наш
Лакић Драган је једини уредно „пунио” све до последњег лета када је модел слетео за свега два минута. Ипак то му је било довољно да са једном секундом
предности остане на првом месту испред колега из
репрезентације Живе Ковачког и Бранка Бјелића.
Ни ове године није било наших представника међу
F1Q „електричарима” али нашим ентузијастима који
прате ову дисциплину је надметање четворо гостију
било веома занимљиво обзиром да су могли да виде
директан „судар” два значајно различита концепта модела и присуствују првој убедљивој победи једне даме
Ане Милак из Мађарске. ЗА њом су се пласирали Тиец
Матијас из Немачке и Кертес Габор из Мађарске.
Надметање осморо јунира у „једрилицама” било
је изузетно напето до самог краја с обзиром да су
сви имали по бар један „кикс” и да нико није могао да
процени шта ће се до краја десити. Победу је на крају
однела још Роксана Гадек из Пољске, а следио ју је
најмлађи такмичар Патрик Клобишицки из Словачке.
Што се укупне конкуренције тиче максималне резултате у регуларном току постигло је седам такмичара у дисциплини Ф1А, а у дисциплини Ф1Б петорица
међу којима се нашао и један јуниор. Како се ветар
није смирио у складу са прогнозама финални обрачун
„флај оф” је заказан за наредни дан у зору. По знатно
слабијем ветру али у веома незгодном смеру према
каналу и обали Тисе, „једрилице” су стартовале прве
и сви су очекивали победу главног фаворита и акту-
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елног првака Европе Роланда Коглота из Словеније,
али је то ипак пошло за руком Авиву Баласјану госту
из Израела који је први пут гостовао у нашој земљи.
Свега 25 минута касније уследило је финале „гумењака”. Сабо Сонибој из Хрватске, омиљени гост
„Срем куп”-а није имао среће са гумом која му је два
пута пуцала и морао је да одустане тако да су се у
ваздуху нашла само четири модела, а најдуже је излетео модел нашег најбољег јуниора Бојана Гостојића
из АК „Зрењанин”. Поред Бојановог великог успеха
победом у овој дисциплини, морамо истаћи и изузетан наступ нашег ветерана Радоја Благојевића из АК
„Војка”, не толико због освојене бронзе колико због
чињенице да је у истом дану постигао два максимална
резултата у две различите дисциплине и потом летео
два финала.
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Нашем Бојану је уједно припало и злато у конкуренцији јуниора, а испред Уроша Зорића из Нове
Пазове такође јуниорског репрезентативца, и Зофие
Здањевић гошће из Пољске.
Други дан СРЕМ КУП-а обележен је такмичењем
HEC Eurochalenge серије а у дисциплини F1H малих
модела једрилица, на којем је наступило 18 такмичара из Мађарске, Чешке, Румуније и Немачке од којих
су половина били јуниори а међу којима и двоје домаћих такмичара. Иако опремљени „дечијим” моделима од стиродура и без икаквих изгледа за јак резултат,
побрали су велике симпатије свих учесника већ на
самом почетку такмичења када је седмогодишња Викторија погодила јак термички стуб и постигла први
„максимум” у каријери. Обзиром да модел није имао
ни најпростији механизам за прекид (тзв. „детерму”)
лет који је трајао преко 5 минута и успешно враћање
модела од стране старијег брата Ђорђа су испраћени
великим аплаузом свих гостију и шаљивим коментарима на рачун вође домаће екипе.
У мирној и пријатељској атмосфери и готово идеалним условима за летење регуларни ток такмичења
са максималним резултатима завршило је пет такмичара. Међу њима су била и два најбоља јуниора опремљена једноставнијим моделе без електронике и
сервоа што је још један доказ да успех у моделарству
не долази само са модерном техником. Након паузе за припрему организовано је финале уз фер-плеј
договор такмичара да детерма буде подешена на
четири минута и тако је победа приопала Саболчу из
Мађарске а испред најбољег јуниора Витека из Чешке и Томаса госта из Немачке.

По жељи свих учесника међу трофејима су се уз
мало импровизације нашле и специјалне награде за
„најмлађе и најбоље такмичаре дана” међу којима је
најуспешнији био мали Вилмош из Мађарске.
Мартин Грубић
Фото: Габор Кертес

КОПЛАС ПРО КУП
Традиционални „Коплас Про Куп” отворено
међународно такмичење у дисциплини F1N дворанских клизача и подкласи F1N-150 осми пут заредом
одржано је у Хали Спортова у Новој Пазови. Како
се главне награде такмичења додељују јуниорима са
најбољим збиром резултата у обе дисциплине овогодишњи освајачи „Коплас Про Куп” -а су Ален Туцман из Запрешића, Антонио Озимец из Кутине, те
домаћини Ђорђе Грубић и Дајана Стојановић као
најбоља јуниорка.
Основна идеја већине такмичења у овим
дисциплинама и код нас и у региону је да
се кроз ове просте дисциплине у спортско моделарство укључи што више деце,
па је тако дан почео отвореним надметањем у подкласи F1N-150 у којој је наступило 47 такмичара
свих узраста. Сваки „Коплас Про Куп” донесе неко
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ново изненађење и неко ново „мало чудо”, а овога
пута је то био седмогодишњи Видак из Крагујевца.
На свом првом такмичењу, под будним оком Слободана Милића, нашег цењеног ветерана, Видак је постигао фантастичан резултат којим је надмашио многе старије колеге.
Једнако лепо изненађење приредио је и Борна, Видаков вршњак из Карловца (Хрватска) који
је вођен инструкцијама тате Вилима извео готово
једнако сјајне летове и тако су се ова два малишана
нашла у друштву дупло старијег Антониа из Кутине
као освајачи јуниорских медаља.
Жестока борба за треће место у најмлађој конкуренцији водила се између Ивана из Осијека и нашег
Ђорђа из Нове Пазове и на крају је припала Ивану са
секундом разлике. Колико су сви ови мали „пилоти”
били надмоћни у односу на старије другаре говоре
и двоструки трофеји које су Видак, Борна и Иван
освојили и у конкуренцији најмлађих (до 12 година)
и у конкуренцији основношколаца (до 15 година).
У укупном пласману ни овога пута није изостало
вечито „надигравање” наша два моделарска мајстора Светозара „Тозе” Гостојића из Зрењанина и
Слободана „Бобана” Милића из АК „Трстеник” са
колегама из Хрватске Дамиром Косиром из Запрешића и Вилимом Зобецом из Карловца. Светозар је
на крају убедљиво победио, док је Бобан завршио
на оном „незгодном” четвртом месту. У овој дисциплини за посебне медаље у облику срца надметало
се и шест дама, великих и малих, а највећи аплауз је
добила седмогодишња Викторија из Нове Пазове
која је за резултат награђена бронзом.
Главни догађај дана било је отворено међународно такмичење у дисциплини F1N. Укупно је
стартовало 39 такмичара, од тога 16 јуниора, што
је процентуално мање у односу на раније године, али пре свега зато што је значајан број младих
такмичара на чија смо имена навикли прешао у сениоре. Видљива смена генерација је обележила и
остале пласмане обзиром да су већину јуниора чинили они најмлађи за које су сви сложно навијали.
Са нестрпљењем се очекивао „судар дивова” ове
дисциплине, два велика моделарска мајстора, учитеља и педагога Дамира Косира из Запрешића
(Хрватска) и Михаила Јашинског из Калињинграда
(Русија) чије моделе и решења опонашају и копирају моделари широм света. Дамир је искористио
вишегодишње познавање наше хале у Новој Пазови
и убедљиво победио испред свог најбољег ученика
Алена, док су се за треће место до самог краја борили Јашински и Зобец из Карловца који је на крају
био бољи за само 0.2 секунде у збиру. Наш државни
првак, млади сениор Данило Рунић из Нове Пазове
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иако са убедљиво најбољим летовима међу нашим
такмичарима ипак није успео да се умеша у ту борбу
и остао је на 5. месту.
Искусни средњошколци Ален и Антонио лако
су надмашили млађе другаре Матију из Осијека
и Ђорђа из Нове Пазове, коме је припало злато у
конкуренцији најмлађих а испред Луке из Осијека и
клупског другара Милоша. У конкуренцији пет дама
свих узраста убедљиво је победила Јелена Бранковић млада сениорка из Нове Пазове, а испред
Мирјане Озимец из Кутине (Хрватска) и најбоље јуниорке на такмичењу Дајане из Нове Пазове.
Да такмичење буде управо такво какво јесте
волонтерским радом и прилозима допринели су
спонзори, родитељи такмичара и пријатељи клуба.
За наградни фонд и побрнула се компанија „КОПЛАС ПРО”, сувенире и робне награде обезбедила
је СР „МИТА”, ручак су скували и сервирали весели
риболовци из УСР „Лињак”, а за дистрибуцију ужине
и освежења били су задужени родитељи такмичара.
Такмичење су посетили и представници ВСВ и ВСС
и уверили се у позитивну атмосферу коју ова такмичења увек носе.
			Мартин Грубић

БАЧКА F1N КУП
Трећи по реду Отворени Бачка Индоор куп одржан је 05.03.2017. године у спортској хали „Мостонга” у класи Ф1Н и Ф1Н150 у категоријама млађи јуниор, јуниор и сениори.
У класи Ф1Н такмичило се 28 такмичара из аероклубова из Суботице, Зрењанина, Н. Пазове, Београда, Осијека, Чеминца, Сомбора и један такмичар
из Русије. У Класи Ф1Н150 такмичило се 33 такмичара из истих спортских клубова. Такмичење је протекло у коректној и фер борби. Томе су допринели
сви такмичари и вође екипа који су се спортски и коректно понашали, бодрили па и аплаузом наградили
свак успешан лет модела без обзира из које противночке екипе били.
„То се веома лепо очитовало када су остварили
успешан лет свог модела млађи јуниори, а то су девочице и дечаци до 2005. годишта. Ова чињеница
нас охрабрује да ваздухопловно моделарски спорт
има перспективе и будућности у тим младим људима”, каже Андрија Шил из организације такмичења.
У класи Ф1Н такмичило се 11 сениора, 10 јуниора и 7 млађих јуниора. У класи Ф1Н150, а то је у
главном класа јуниора и млађих јуниора, такмичило
се 13 сениора, 14 јуниора и 8 млађих јуниора.
„Велика сала хале „Мостонга” изузетно је погодна за те две класе летећих модела због своје велике
запремине и скоро идеалне висине. Она омогућава
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стартовање модела на идеалну висину па је и време
лета дужа”, објашњава Шил.
	Судијска екипа од 9 судија и мерача времена свој посао је обавила непристрасно и коректно
мерећи дужину лета модела у секундама и десетинкама секунде. Најуспешнији такмичар је онај коме
модел лети временски најдуже. Сваки такмичар
стартује свој модел девет пута (у три турнуса по три
старта), а на крају се такмичари рангирају узимајући
у обзир три најбоља лета.

Београдски међународни
трофеј
После такмичења у Новој Пазови и у Сомбору,
моделари који се такмиче у категорији собних модела (Ф1Н), имали су прилике да се боре за најдуже
летове и у Београду. У организацији АК „Београд“
у хали 4 Београдског сајма, одржано је отворено
међународно такмичење „Београдски међународни
Ф1Н трофеј 2017“.
Од укупно седам такмичара из клубова из Србије
и Хрватске, најбољи је био Лазар Лаћимић из клуба
домаћина, са само две секунде предности испред
другопласираног Николе Ђорђевића из АК „Сомбор“ и трећепласираног Ивана Ђеоргијевског из
АК „Фрањо Клуз“ Земун. У укупно девет изведених
летова и стартовања по такмичару, постигнуто је неколико резултата у дужини трајања лета модела од
преко 40 секунди, што је био овогодишњи рекорд
постигнут од стране Данила Рунића из АК „Нова
Пазова“, на државном првенству у Новој Пазови почетком године.
„Прекорачење“ тих 40 секунди је почело првим
стартом Ивана Ђеоргијевског који је постигао резултат од 40,9 секунди. Другопласирани Никола
Ђорђевић је у чак шест од девет летова имао резултат од преко 40 секунди. Најдуже време лета је
остварио такмичар АК „Београд“ Лазар Лаћимић у
последњем деветом старту, када је његов модел летео 43,5 секунди.
Истог дана и на истом месту је одржано и такмичење у ревијалној подкласи Ф1Н-150, на коме
је наступило такође седам такмичара, од којих је
најбољи био Никола Ђорђевић из Сомбора, са мање
од једне секунде испред другопласираног јуниора
Видака Веселиновића из Трстеника и трећепласираног Лазара Лаћимића из Београда
„Хала 4 Београдског сајма је заиста идеална за
обарање рекорда због мирне атмосфере и уједначене температуре. Величина хале омогућује да се
стартује са сваке позиције, без бојазни да ће модел
негде ударити. Прво је Иван у свом првом старту излетео 40,9 секунди, затим ја 41, па Никола 43,1 и на

крају сам у последњем свом лету направио резултат
од 43,5 секунди. Фантастичан дан и такмичење, где
се до последњег лета није знао победник,“ утисци су
победника овог такмичења Лазара Лаћимића из АК
„Београд“.

Такмичење „Ђорђе Жигић”
На 50. по реду такмичењу „Ђорђе Жигић”, у организацији АК „Фрањо Клуз” из Земуна, најбољи моделари након пет турнуса су били:
Класа Ф1Б: Бојан Гостојић (Србија), Сонибој Сабо
(Хрватска) и Адам Кравиец (Пољска).
Класа Ф1Ц: Жива Ковачки (Србија), Едвард Бурек
(Пољска) и Бранко Бијелић (Србија).
Класа Ф1А: Витек Рослер (Чешка), Роланд Коглот
(Словачка) и Мирослав Мандичев (Бугарска).

Зрењанин Индор Опен
На последњем такмичењу у току године за ваздухопловне моделаре, у Кристалној дворани у Зрењанину окупило се 28 такмичара. Најбољи у класи Ф1Н
су били: Иван Ђеоргиевски из АК „Фрањо Клуз” Земун, Лазар Лаћимић из АК „Београд” и НИкола Мацура из ВМК „Суботица”.
Победници у класи Ф1Н150 су: Жива Ковачки
из АК „Зрењанин”, Игор Нишевић из АК „Осијек” и
Драган Злокас из АК „Зрењанин”.
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КВАЛИТЕТ НА ДРЖАВНОМ
ПРВЕНСТВУ
Државно првенство у класи F1N, модела дворанских клизача одржано је 23. марта у спортској хали у
Новој Пазови. Иако не најбројније, ово је било до сада
убедљиво најквалитетније државно првенство у овој
дисциплини. Пре седам година када су масовно кренула ова такмичења, летови преко 30 секунди у оваквој
хали су значили готово сигурну медаљу, а тога дана су
једва били довољни за прву трећину листе. Млади такмичари су доминирали и по бројности и по резултатима, а ово предивну слику употпуњава и чињеница да су
на пратећем “Купу Нове Пазове” у подкласи F1N-150
готово трећина такмичара били млађи јуниори испод
12 година што се давно није десило.
Дан је почео Државним првенством са укупно 33
такмичара из шест клубова и рекорд је пао већ у првом
старту. Бранилац титуле млади сениор Данило Рунић
из АК “Нова Пазова”, постигао је лет од “немогућих”
40 секунди. Уследио је једнако невероватан одговор
главног конкурента младог Андрије Пешића из АК “Трстеник” што је најавило жестоку борбу до самог краја у
коју се бранећи част ветерана умешао Лазар Лаћимић
из АК “Београд”. Јунак такмичења је ипак био Зиђарев
Рихард јуниор из ВМК “Суботица” који је у последњем
турнусу коначно успоставио контролу на својим моделом и са три фантастична лета у низу, попут Феникса се
са дна табеле уздигао на свега 0.2 секунде од водеће
тројице и тако убедљиво освојио титулу јуниорског
првака међу седамнаест јуниора, а следили су га другари из клуба Никола и Бојан.
УКУПНИ ПЛАСМАН

1. Пешић Андрија, АК Трстеник
2. Лаћимић Лазар, АК Београд
3. Рунић Данило, АК Нова Пазова

116.4
112.3
110.4

ЈУНИОРИ

1. Зиђарев Рихард, ВМК Суботица
2. Мацура Никола, ВМК Суботица
3. Тумбас Бојан,ВМК Суботица

110.2
104.5
84.9

И у конкуренцији осморо (нај)млађих јуниора
је било жестоко од самог почетка, деца су одушеваљала старије посматраче својим летовима и готово да није било аутсајдера. Захваљујући искуству и
увежбаним стартовима бранилац титуле Ђорђе из
АК “Нова Пазова” победио је и овај пут, следио га је
Милош другар из клуба, а на свом првом наступу за
бронзу се изборио Васко из Суботице.
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1. Грубић Ђорђе, АК Нова Пазова
2. Бунчић Милош, АК Нова Пазова
3. Ваховић Васко, ВМК Суботица

75.8
67.8
66.1

Иако без услова за званично признавање ове титуле, за велики труд и борбу са мушким колегама медаљама су награђене и три најуспешније даме Дајана, Јелена и Теодора из АК “Нова Пазова”.
1. Стојановић Дајана ( Ј), АК Нова Пазова
2. Бранковић Јелена, АК Нова Пазова
3. Зорић Теодора ( Ј), АК Нова Пазова

74.2
71.6
62.5

У обједињеном екипном надметању шест екипа је
такође било напето и изједначено, разлике су биле веома мале и тек у последњем турнусу су се ствари разрешиле. Прошлогодишни прваци АК “Трстеник” су одбранили титулу испред АК “Београд” и екипе јуниора
ВМК “Суботица” која је опет захвајљујући Рихардовом
невероватном повратку надмашила домаћине из АК
“Нова Пазова” за свега пола секунде у збиру.
1. АК Трстеник (Пешич, Радовић, Станић)
313.8
2. АК Београд (Лаћимић, Лаћимић, Паравиња) 303.4
3. ВМК Суботица (Зиђарев, Мацура, Тумбас) 299.6
По проглашењу победника, уследио је поподневни “Куп Нове Пазове” у подкласи Ф1Н-150 на коме
је наступило 38 такмичара свих узраста. Такмичење
је као и прошле године због расположивог времена
скраћено на шест летова односно два уместо правилима предвиђена три турнуса, а учесницима државног првенства су се придружили и гости из АК
“Зрењанин” и АК “Трепча”, Косовска Митровица.
Главни јунаци такмичења су били они најмлађи који
су на најлепши начин показали свој таленат пре свега
Елена, млађа јуниорка из Зрењанина која је сјајним
резултатом заузела високо шесто место у укупном
пласману и освојила чак три златна трофеја. Лепо
изненађење приредио је и Алекса из Нове Пазове
коме је ово био први наступ освајањем сребра у
конкуренцији најмлађих. Бронза у овој конкуренцији је припала Видаку из Крагујевца “малом чуду”
са претходно одржаног “КОПЛАС ПРО КУП”-а, а
двоструко старији Никола из Суботице успео је да
се нађе између Елене и Алексе као освајач сребра у
јуниорској конкуренцији. Еленину велику борбу са
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дечацима снажно су подржале Викторија и Дајана
из Нове Пазове које су освојиле сребро и бронзу у
конкуренцији дама.
ЈУНИОРИ

1. Сантовац Елена, АК Зрењанин
2. Мацура Никола, ВМК Суботица
3. Рунић Алекса, АК Нова Пазова

81.8
77.1
77.0

МЛАЂИ ЈУНИОРИ

1. Сантовац Елена, АК Зрењанин
2. Рунић Алекса, АК Нова Пазова
3. Веселиновић Видак, Крагујевац

81.8
77.0
72.8

ДАМЕ

1. Сантовац Елена, АК Зрењанин
2. Грубић Викторија, АК Нова Пазова
3. Стојанович Дајана, АК Нова Пазова

81.8
70.4
49.9

Борбу за прво место у укупном пласману обележио је већ традиционални “обрачун” Слободана “Бобана” Милића из АК “Трстеник” и Светозара
“Тозе” Госотојића из АК “Зрењанин” који је после дужег времена припао Бобану, док је бронза опет отишла у руке младог Милоша Радовића из Трстеника.
1. Милић Слободан, АК Трстеник
2. Гостојић Светозар, АК Зрењанин
3. Радовић Милош, АК Трстеник

96.2
95.2
91.4

Укупно на оба такмичења свој први наступ имало
је чак осморо јуниорa што је, морамо се сви сложити, највећи и најлепши резултат такмичарског дана.
Нова деца и нова имена дају наду да ће ове дисциплине и спортско моделарство у целини наставити
да живи и да се развија.
Мартин Грубић

Државно првенство
и Бачка куп
3. јуна je у организацији аероклуба „Сомбор” одржан традиционални 21. Бачка куп у ваздухопловном
моделарству у категорији слободнолетећих модела
на ливади код Ранчева. Такмичење је пријављено у
ФАИ у класи међународних такмичења као отворено међународно такмичење. Такмичење се одржало
у класама Ф1А,Ф1Б,Ф1Ц и Ф1Х у јуниорској и сениорској конкуренцији, у пет рунди-турнуса која трају
по сат времена.
На такмичењу су учествовали већ трећи пут и
спортисти из Мађарске из четири клуба. Резултати
су били изузетни захваљујући веома повољним метеоролошким условима. Термичких струјања је било
на претек, пре подне је дувао северни, а поподне
јужни ветар и појачао се што није погодовало такмичарима. Из тих разлога техничка екипа-логистичари
су морали преместити стартне позиције на супротан крај ливаде.
Након пет турнуса-рунди у класи Ф1А ( једрилице)
три такмичара су постигли максималан број од по 900
бодова и то: Баточанин, Савић и Благојевић. У класи
Ф1Б (модел са погоном на гуму) два такмичара су постигла максималан број бодова : Гостојићи отац и син.
У класи Ф1Х три такмичара су постигли максималан
број бодова : Кернер, Стаблак и Тотх. Главни судија

одредио је време почетка доигравања у касним поподневним часовима, након престанка термичких успоних струјања у атмосфери. У тим много сложенијим
и лошијим метео условима се по правилу и изводе летови у доигравању. У таквим условима и долази до изражаја искуство, знање и вештина врхунских такмичара. На крају такмичења најбољи су били у класи Ф1А:
Баточанин Ненад (Винг, Београд) освојивши златну
медаљу, сребро Савић Славко (АК Н. Пазова), а бронзану медаљу освојио је Благојевић Радоје (АК Војка).
Од Сомбораца најбољи је био Јовичин Владимир
освојивши шесту позицију, Миљуш Владимир девети
и Ђорђевић Никола тринаести. У класи Ф1Б злато је
освојио са предношћу од свега четири секунде дужег
лета Гостојић Бојан (АК Зрењанин) испред свог оца
Гостојић Светозара. У класи Ф1Ц победио је Ковачки
Жива (АК Зрењанин), друго место освојио је Бјелић
Бранко (Винг Београд), а на трећем месту је завршио
Лакић Драган (Винг Београд). У класи Ф1Х сва три
прва места освојили су мађарски такмичари: Кернер
Мартин Бенедек, Сзтеблак Тамас и Тотх Мариа.
Сутрадан, на истом месту са истом сатницом у
истој категорији и класама у јуниорској и сениорској конкуренцији у непосредној организацији истог клуба, а под покровитељством Ваздухопловног
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савеза Србије одржало се Државно првенство Србије. Из читаве државе окупило се најбољих тридесет пет такмичара у четири класе: Ф1А, Ф1Б, Ф1Ц и
Ф1Х. Већина такмичара су из аероклубова из Војводине. Након интонирање химне такмичење је отворио секретар Спортског савеза града Сомбора господин Ото Имре. Такмичење је званично
посетио и председник Спортског савеза господин
Максимовић Драган који се веома занимао о дисциплинама овог првенства, пажљиво је посматрао
летове модела и обавио разговоре са такмичарима
и организаторима овог најзначајнијег моделарског
такмичења Ваздухопловног савеза Србије и Војводине у току године.
Метеоролошки услови за летове модела у све четири класе били су идеални. Термичких вертикалних
сртујања је били на претек, то се могло и уочити са
безброј кумулуса на небу на висини од око 10001500 м, ветар је константно дувао из јужних праваца од 2-4 м/с. Температура у средини дана је била
прилично висока за ово доба године око 29-30° C, из
тих разлога такмичење је било физички напорно за
такмичаре, судије па и логистичаре. Због нешто јачег
ветра од идеалног за ову врсту такмичења, такмичари су у току пет турнуса-рунди морали претрчати
око 10-12 км.
Након пет турнуса-рунди само у класи Ф1А
( једрилице) три такмичара су постигли максималан
број од по 900 бодова и то: Савић, Зорић и Тица који
су ишли у доигравање. Већ у првом додатном старту
победио је Савић Славко (АК Н. Пазова) и освојио је
златну медаљу, пехар и титулу првака државе. Друго
место и сребрну медаљу освојио је Зорић Урош (АК
Н. Пазова) један од двојице јуниора који су се такмичили на овом првенству у узрасној категорији се-

ниора. Бронзану медаљу је освојио Тица Мића (АК
Винг Београд). У класи Ф1Б златну медаљу, пехар и
титулу првака државе освојио је Ђорђевић Никола
(АК Сомбор). Друго место и сребро понео је Гостојић Бојан (АК Зрењанин), бронзу Милић Слободан (АК Трстеник).
У класи Ф1Ц (модел са мотором СУС) победио
је Бјелић Бранко (АК Винг Београд), друго место Лакић Драган, а треће Ковачки Жива (АК Зрењанин).
У класи Ф1Х (мале једрилице) такмичило се само
у јуниорској конкуренцији. Титулу првака државе,
златну медаљу и пехар у појединачној конкуренцији
понео је Настасић Стефан (АК Сомбор), друго место Мацура Никола (ВМК Суботица), трћче место
Схел Тамаш (ВМК Суботица). У екипном пласману
у класи Ф1А екипа аероклуба „Сомбор” у саставу
Миљуш Владимир, Јовичин Владимир и Раић Дарко
освојила је друго место иза екопе првака из Н. Пазове, а треће место освојила је екипа из Београда.
У свим ваздухопловно летачким спортовима јуниори се рачунају до навршене 23 године живота,
једино у ваздухоповном и ракетном моделарству
јуниори су до 18 године живота. Такмичари млађег
узраста још су ређи на овим такмичењима. Девојке
и жене су велика реткост. У циљу побољшања те
ситуације, стимулације и подстрека том узрасту и
полној једнакости, домаћин је припремио ревијалне
медаље јуниорима у класи Ф1А Зорић Урошу и Грубић Ђорђу и јединим девојкама на овом такмичењу
Хорват Кристини (АК Сомбор) и Грубић Викторији
(АК Н. Пазова).
Логистика је одлично функционисала. Делегат Грубић Божо и главни судија Шил Андрија обавили су добар посао без иједне жалбе или примедбе такмичара.

Екипа Ваздухопловно моделарског клуба „Суботица“ у Сомбору
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Андрија Шил

Табела са резултатима
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НАЈМЛАЂИ „ИНСТРУКТОР“
МОДЕЛАРСТВА
Осмогодишњи Видак Веселиновић из Аероклуба „Трстеник“ почетком ове године
дошао је на идеју да „направи“ аероклуб и да у својој основној школи одржи курс
моделарства. Уз подршку другара, учитељице и пре свих његовог деде, идеја је
реализована.
Да за бављење спортским активностима и делатностима нема препреке, доказ је Видак из Крагујевца, који је и поред невеликог броја година, и поред чланства у свом матичном клубу, пожелео да са
другарима из школе оснује „ваздухопловну заједницу“ по убрзаном поступку. Јер, времена за губљење
нема – треба на време почети са пропратним папиролошким активностима, да би се постигло освајање
што више медаља у времену које долази за ове креативне малишане. „Шеф“ је направио упитник за упис
у његов аероклуб, уједно убедио учитељицу да на
два часа ликовне културе одржи курс моделарства,
а од деде је добио направљене комплете модела
авиона које ће презентовати другарима и објаснити
им технику састављања и летења.

Од идеје, преко
радионице, до
школских клупа

Наравно, у питању је дечија идеја, која је свакако од значаја јер ће упутити још деце у моделарски
свет – упознаће се, видети и научити, а ако и један
од Видакових вршњака крене његовим корацима и
упусти се у „такмичарски“ свет моделарства, онда се

може рећи да са Видаком и младим моделарима из
других клубова, нема зиме за моделарство у Србији.
Иначе, „иницијатор и реализатор“ ове идеје и активности је унук моделара Слободана Милића, који
је познат у моделарским круговима као неко ко већ
шест деценија озбиљно ради и прави моделе, такмичи се успешно, а исто тако и несебично помаже
другима у изради и поправкама модела. Он је видевши да пажњу деце све више преокупира техника
попут компјутера и мобилних телефона, покушао
свог унука да заинтересује моделарством. Али није
ни слутио колико ће Видак ући у свет моделарства и
заволети ову активност.
„Направили смо моделе пригодне његовом узрасту и изашли на ливаду. Био је одушевљен летењем. Толико је опседнут моделарством да је његова соба претворена у радионицу, од свег алата и
материјала који је набавио. Не знам шта ће следеће
да му падне на памет у вези са свим овим“, позитивно
је забринут Слободан.
Видак је заједно са дедом направио једну врхунску једрилицу класе Ф1А, а редовно има обуку на
трстеничком аеродрому како са њом да управља.
Од неких од истакнутих светских моделара, а на основу његових наступа на светским куповима, је добио
процену да ће постати изврстан моделар у овој категорији. Дуг је пут од најједноставнијих модела до
најзахтевнијих попут категорија Ф1А,Б,Ц, али може се
и брзо и лако, ако је присутна воља, рад и истрајност.
Када су међународни наступи у питању, овај осмогодишњак их је већ имао, и то прошле године на
два светска купа у ваздухопловном моделарству. На
такмичењу „Македонија куп“ је освојио 2. место у
категорији Ф1Х, док је са такмичења „Никшић куп“
понео злато у истој категорији. А ни телевизијски
наступи му нису страни. Прошле године је у оквиру једне дечије емисије на Радио телевизији Србије
причао о моделарству и приказивао летове различитим моделима авиона у студију.
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Пажљив рад на изради модела

Са свим осталим „млађим“
јуниорима, рођеним од
2006. па до 2010. године –
Ђорђем, Викторијом, Милошем, Младеном, Теодором
из Нове Пазове, Николом и
Леном из Београда, Васком
из Суботице, Алексом и Јанком из Трстеника, Еленом
из Зрењанина, Андрејом,
Владимиром и Кристином
из Сомбора, има већ завидан такмичарски стаж на домаћим такмичњима. Сви они
заједно, уз Видака, представљају будућност српског моделарства – као такмичари,
будући инструктори или на
неки сличан начин. Свакако
је чињеница да им моделарског искуства и знања, за године живота које имају, не
мањка.
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Видакове активности на терену

Ракетно моделарство

Ракетно моделарство

На јбољи ракетни моделари у 2017. години:
Сениори
1. Миодраг Чипчић, АК „Кикинда“
2. Михаило Петровић, АК „Фрањо Клуз“ Земун
3. Ференц Илеш, АК „Ада“
Jуниори:
1. Јован Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“ Земун
2. Кристина Чипчић, АК „Кикинда“
3. Анђела Терзић, АК „Сремска Митровица“
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ТРИ ЕВРОПСКЕ МЕДАЉЕ
ЗА СРПСКЕ РАКЕТАШЕ
Српски ракетни моделари вратили су се са Европског првенства у Пољској са три
бронзане медаље - две тимске и једном појединачном.
Јуниор Јован Јосиповић освојио је треће место у
класи С6А (ракете са траком) на Европском првенству у Пољској, у конкуренцији од 36 такмичара. Он
је остварио разлику од само два бода у односу на
другопласираног, док је разлика између прва два
места чак 90 поена. У истој класи, српски јуниорски
тим којег су поред Јована чинили Милан Димитров
и Кристина Чипчић, освојио је такође бронзано одличје у конкуренцији 12 репрезентација. На овом
првенству прославили су се и сениори који су у
класи С5Ц освојили још једну бронзу за нашу репрезентацију. Михаило Петровић, Лука Воларевић
и Миодраг Чипчић су се изборили за ову медаљу у
конкуренцији десет репрезентација.
„И код јуниора и код сениора је ове година била
веома озбиљна конкуренција у односу на претходна
европска првенства. У свакој од класа било је присутно од 18 до 23 репрзентације. Конфигурација
терена и временски услови нам нису ишли на руку,
губили смо моделе у шуми која је била поред нашег
стартног места”, објашњава Драган Јевтић, тим менаџер.
Поред похода на медаље, један од циљева одласка наше репрезентације на ово првенство је и
упознавање са тереном и условима за такмичење у
Пољској, јер ће се управо на овом месту ове године
одржати Светско првенство за које наши ракеташи
спремају моделе.

Јован Јосиповић на подијуму

Бронзани сениори - Михаило Петровић, Миодраг Чипчић и Лука Воларевић

Екипна јуниорска бронза - Јован Јосиповић, Кристина Чипчић и Милан Димитров
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РЕЗУЛТАТИ РАКЕТНИХ МОДЕЛАРА
НА ДОМАЋЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ
ТЕРЕНУ
Ракетни моделари су традиционално као и сваке године у свом планеру за 2017. годину имали
учешћа на најважнијем домаћем такмичењу – држа
вном првенству, на такмичењима јуниорског и сениорског купа, на такмичењима два кола светског купа
која се одржавају у Србији – „Бела Црква куп“ и „Београд куп“, као и на осталим такмичењима светског
купа у окружењу на која су одлазили индивидуално.
Наступи су исто тако били плодоносни као и у претходним годинама, те је и прошла година била богата
медаљама и личним успесима.
Државно првенство је одржано крајем септембра и почетком октобра, на терену Арадац, у непосредној организацији АК „Фрањо Клуз“ из Земуна. У
категорији S3A сениори најбољи је био Дејан Жак из
АК „Живица Митровић“ Бела Црква. Међу јуниорима је најуспешнији био Урош Зорић из АК „Нова Пазова“. Екипно су прво место освојили сениорски тим
Кикинде и јуниорски тим Нове Пазове. У категорији
S4A државни првак је постао Михаило Петровић из
АК „Фрањо Клуз“ Земун. Од јуниора је најбољи био
Милан Димитров из АК „Ада“, а екипно су на првом
постољу били сениори из Кикинде. У категорији S6A
прву позицију је заузео Ференц Илеш из АК „Ада“,
док је од јуниора најуспешнија била Анђела Терзић
из АК „Сремска Митровица“. Екипно је опет победио сениорски тим Кикинде, а јуниори АК „Ада“ су
заузели прво место. У категорији S7 такмичило се
само у појединачној конкуренцији и најбољи је био
Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна. У
категорији S9A једна од најмлађих такмичарки Маја
Адмов из АК „Кикинда“ је заблистала на првој позицији, а њене клупске колеге су биле најбоље екипно.
У оквиру јуниорског и сениорског купа одржана су по четири такмичења током године, и у генералном пласману поредак је био следећи: Јуниори
појединачно S6A - 1. Кристина Чипчић, Кикинда, 2.
Милан Димитров, Ада, 3. Срђан Радашин, Ада; јуниори појединачно S3A – 1.Емил Драгин, Ада, 2. Кристина Чипчић, Кикинда, 3. Урош Зорић, Нова Пазова.
АК „Ада“ је био најбољи екипно у обе категорије.
Сениори појединачно S6A – 1. Ференц Илеш, Ада,
2. Дејан Петровић, Бела Црква, 3. Дејан Жак, Бела
Црква; сениори појединачно S3A – 1.Ференц Илеш,

Ада, 2. Дејан Жак, Бела Црква, 3. Немања Радашин,
АК Ада. Екипно је у категорији S3A био најбољи клуб
Ада, а у категорији S6A Бела Црква.
На међународном плану учешће наших такмичара
у светском купу је остало забележено са две медаље
у генералном пласману. Након укупно одржаних 22
такмичења током године, у категорији S4A у врху се
нашао Миодраг Чипчић из АК „Кикинда“, са освојеним трећим местом, док је у категорији S7 Миодраг
освојио сам врх и златну медаљу. Забележени су и одлични резултати његове сестре Кристине, која је иако
без медаља, са једним петим и једним шестим местом, од бројних такмичара, показала да претендује
ускоро ка постољу. Морају се споменути и изузетни
пласмани наше троје такмичара на ФАИ светској ранг
листи за ракетне моделаре – 8. Миодраг Чипчић, 13.
Миахило Петровић и 15. Кристина Чипчић.
Лука Воларевић из АК Фрањо Клуз - Земун стартује свој модел
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jeДриличарство

НАШИ ЈЕДРИЛИЧАРИ НАД
АУСТРАЛИЈСКИМ ТЛОМ
Врсни пилоти ваздухопловних једрилица из Србије, показују сваке године да за наше пилоте широм света нема зиме и паузе са летењем. Како је
одређени део једиличара ангажован у великим авио
компанијама, и како током године велики број дана и
сати проведу у ваздуху изнад различитих тачки наше
планете земље, исто тако велики део свог слободног
времена проводе летећи једрилице рекреативно, а
и такмичарски.
Почетком прошле године у Аустралији је одржано ФАИ Светско првенство у ваздухопловном
једриличарству (8-21. јануар, место Бенала), које
је окупило најбоље једриличаре света. Међу учесницима су били и представници Србије – Зоран
Френц, Бранко Благојевић и Бранко Стојковић
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(резервни пилот). Зоран се у генералном пласману у отвореној класи на крају такмичења нашао
на златној средини - 15. место од 35 такмичара. У
свих осам задатака који су валидни, Зоран Френц
је имао константан резултат, а најбољи пласман је
остварио седмог дана (шести задатак), када је дан
завршио на шестој позицији. Бранко Благојевић је
имао мање среће и такмичење у 18 метарској класи
завршио у другој половини пласираних, али се великим упехом може сматрати представљање своје
државе у друштву најбољих на свету.
Ово такмичење је значајно за Зорана Френца јер
је на њему забележио нови државни рекорд. Рекорд
је признат у групи – прелети са унапред задатим окретним тачкама са дужином од 747,4 километара.

Ваздухопловно једриличарство

34. Светско једриличарско
првенство
Зоран Френц, једриличар АК „Ваја“ из Београда нам је пренео своје утиске са овог
такмичења, па у наставку можете прочитати његов извештај.
Припреме за Светско првенство
су почеле још у септембру 2016. године слањем контејнера на дуг пут
до Аустралије са 5 једрилица густо
спакованих унутра. На моју срећу
све припреме и организацију је одрадио Петер Сабо иначе и власник
контејнера и једне од спакованих
једрилица. Национални тим Мађарске на челу са Петером је на основу
нашег великог пријатељства које је, сад могу рећи,
већ деценијско, прихватило да ми помогне и додели
једно место, како бих могао да пошаљем своју једрилицу ЈС1 на СП у Аустралију.
Пут је трајао неких 2.5 месеца, тако да су једрилице стигле у Аустралију почетком децембра, да би
затим провеле 3 недеље у карантину. Ја сам променио компанију и као новајлија морао да молим да ме
пусте 20 дана, како бих успео да учествујем на СП.
То се наравно, као и увек дешава тако да стигнем на
првенство дан пре почетка првог такмичарског дана.
Летачке припреме нису постојале јер нисам имао
слободних дана, тако да сам последњи лет пре СП направио на ЛХ купу 2016. године у мају месецу.
На моју велику срећу, за помоћника и капитена
екипе имао сам Бранка Стојковића, који је стигао пар
дана пре мене и све успео да припреми. Иначе, да
њега није било и да се није толико жртвовао, ништа
од овога не би било могуће.
Одлазак у Аустралију је био пропраћен усхићењем
да ћу летети у месту које је познато као једно од
најбољих места за једриличарство са најбољим временским условима. На нашу жалост то се није десило
на овом првенству. Од 11 такмичарских дана, 10 и по
је било плаво, ведро небо, без и једног облака. Максимум пењања је био на неких 5500фт, а стандардан
дан је излазио на 4500фт. Ово се и у Европи сматра
слабим временом, а не у Аустралији.
Главни изазов је био да се преживи летење у групи,
кружење у стубовима, од 40 једрилица на висинској
разлици од 50м. На жалост, нису баш сви размишљали о безбедности, па су била и два удеса, где су се
судариле по две једрилице. Срећом у оба случаја сви
су преживели искакањем и активирањем падобрана.

Оно што је заиста импресивно јесте видети и летети раме
уз раме са најбољим једриличарима на свету по тако лошем
времену и остварити брзине
од преко 120км на час. Сећам
се да смо некада сматрали да
смо ниско, ако се спустимо испод 800м и тражили стуб као
озебло сунце. А на овом такмичењу смо летели са брзином од 220км на час до
висине од 350м!
Споменуо сам један дан који је имао и кумулусе.
То је био и најбољи дан првенства и најбољи дан за
мене. Тада сам направио национални рекорд на 747км
са просечном брзином од 151 км на час. Првих пар
сати на рути, небо је било пуно кумулуса са базом од
12500фт са просеком дизања од 5м/с. Брзина прескакања између стубова је ишла чак до 240км/х. Затим на
најудаљенијој тачки на рути, другој окретној тачки,
кумулуси су се проредили, па затим и нестали. Ако се
добро сећам, од друге окретне тачке ка трећој, први
праволинијски лет без кружења је био око 110км, кад
сам нашао стуб од неких 3м/с. Вративши се на неких
9500фт настављам даље и тада срећем, иначе први
пут у току дана, и Гулас Гyоргy - светског првака. Са
њим сам провео остатак лета, тако да је било лакше
наћи стуб у “плавом”. У долет смо кренули са 130ог
километра од циља. Када сам стигао на аеродром у
Бенали, ту су биле само две једрилице од 120 колико
је учествовало на првенству. И испоставило се да сам
тај дан завршио као шести.
Генерално гледано, за мене једно одлично искуство на сваком пољу. Било би много боље да смо
имали лепше време и да смо могли да покажемо шта
знамо, а не да гледамо како се сви шлепају једни уз
друге „по суварку“. Према мом мишљењу, овде је
више победила игра живаца, ко је могао више да издржи гладијаторску битку у стубу на истој висини са
свима осталима, него знање и вештина прелета.
У сваком случају сјајно искуство које ми је помогло да се попнем и на светској ранг листи и да сад већ
идем на остала велика такмичења са лакоћом и без
брига.
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“Лет са Орловима”
и још по нешто...

Један типичан дан у Аустралији

Пише: Милан Петковић - Петко

одлазио да мало прошетамо „корзоом”, а те зиме,
чини ми се чак и више него раније, јер сам управо
био пронашао нову љубав у једном излогу Кнез Михаилове улице.

Давне зиме 1984. године у Кнез Михаиловој улици у једном од многих изложбених простора била је
представљена колекција словеначких произвођача.
Наравно била је ту и фабрика ЕЛАН са својим врхунским скијама које су тада биле на многим победничким постољима широм Европе и света. Међутим, оно
што је привукло моју пажњу далеко више од скијања
(које обожавам) био је један постер у излогу на коме
је била прелепа једрилица ДГ100 ЕЛАН . Једрилица
је била у левом заокрету са добрим нагибом и носом пропетим навише што је све указивало на добро
пењање у јаком термичком стубу и са Алпима у позадини. Детаљи једрилице и свега осталог на постеру
су били изванредни тако да се и само лице пилота, са
осмехом задовољног једриличара, могло разазнати.
Тада сам био млади шеснаестогодишњак који је
претходног лета у Трстенику тек завршио почетничку једриличарску обуку у групи наставника Ненада
- Неше Исаковића и похађао сам средњу техничку
школу „Петар Драпшин“. По завршетку шестог часа
поподневне смене са групом другара би редовно
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О овом постеру и једрилици сам наравно причао и
мојима код куће и сви су они добро знали о мојој новој страсти која се развијала муњевитом брзином. Наш
дивни отац је имао дара да чини све око себе срећнима, а највише нас њему најближе, па је једно вече ушетао својим великим „београдским кораком” у изложбени простор и уз помоћ свог неодољивог осмеха и
срдачног шарма замолио Словенце да постер сачувају
за његовог сина заљубљеника у небеске висине.
Тај постер је дуги низ година стајао на зиду моје
мале момачке собе, а ја бих проводио сате и сате
седећи у фотељи наспрам постера и уз неку лагану
музику омиљеног ми композитора, маштао како ћу и
ја једнога дана летети једрилицу ДГ 100.
Сада ћемо мало премотати филм унапред (како
се то у жаргону каже) и прескочити више од тридесет година, да би смо дошли до телефонског позива
мог доброг друга и колеге једриличара Жељка Лутовца из Аустралије. Био је то март месец 2016. године и Жељко ми је тада саопштио да је пронашао
једну изузетно лепу једрилицу на продају. Била је то
ДГ101Г ЕЛАН једрилица (мало старија сестра једрилице са чувеног постера), која је произведена 1981.
године у фабрици ЕЛАН Бегуње на Горењскем и чији
је први пробни лет направио наш колега Тоне Че-
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рин. Одмах сам га замолио да заједно са Мостарцем
Миром Милутиновићем оду и погледају једрилицу
и уколико су њих двојица задовољни стањем једрилице, да направе понуду у моје име. Тако је и било и
убрзо је једрилица прешла у власништво нас „ Југо”
једриличара, који заједно летимо у Аустралији. Када
говоримо о овој једрилицу, увек говоримо о њој као
нашој, јер без заједничког труда и залагања она никада не би била купљена и не би могла летети.
Уследили су многобројни сати рада на једрилици
и приколици како би све било доведено у „тип топ”
стање које оваква једрилица и заслужује. Дарко Гагула, власник фирме ДелуxеГагула, је одмах понудио
да направи нови ентеријер. На нама је било само
да се определимо за материјал и комбинацију боја
и фонт. После дужих консултација одлучили смо се
за сиво црвену комбинацију и фонт слова из чувеног
стрипа Алан Форд. У једрилицу је стављен најновији
Оудие инструмент који нам је великодушно послао
Андреј Колар (Навитер), као и Нано 3 логер поклон
Еразема Полутника (LXNAV). Још од раније смо имали логер Нано, поклон Уроша Крашовића (LXNAV), а
Боштјан Приставец је увек спреман да нам са својим
огромним летачким и техничким искуством да прави савет. Велико хвала другарима из Словеније који
нас увек великодушно и несебично помажу у нашим
једриличарским подухватима.
Полако смо почели да је и летимо и свако од нас је
имао неки мањи или већи циљ у плану. Миро је лети
углавном из чистог уживања, Жељко је почео да комплетира услове за своје Сребрно Ц, а мени је од самог
почетка била жеља да направим неки дужи прелет за
који сам веровао да смо и једрилица и ја спремни.
Тако је и дошао дуго очекивани дан са добром метео
прогнозом, 5. јануар 2018. Једрилица је већ дуже времена била у одлично сређеном стању, а и ја сам био у
доброј тренажи неопходној за дуги прелет.
Претходно вече сам се одлучио за декларисани
ФАИ троугао од 750 километара. Већ раније у Намибији сам исти прелет био остварио али са далеко
бољом једрилицом и у јачим термичким условима Намибије, тако да ми је сада био прави изазов то поновити са једрилицом клуб класе, са нашом „девојчицом”,
како је ми од миља називамо. Господин Мирослав Мика Исаковић (наш нови председник једриличарске
комисије) ми је поручио да га назовем и да би хтео да
поприча са мном због најаве могућег новог државног
рекорда. Када сам га назвао касно увече по аустралијском времену, он је био на годишњици покојном
Чеди Јанићу (чувеном управнику нашег ваздухопловног музеја на Сурчину). Чика Мика је у стилу искусног ваздухопловца и спортисте био пун речи подрш-

ке и рекао ми да се добро припремим, лепо одморим
и покушам да направим прелет. Ти његови савети и
подршка су ми дали додатни подстрек јер сам осетио
да му је јако стало до новог рекорда.
Осетио сам велико ваздухопловно, спортско и
животно искуство које је стајало иза тих његових
речи савета и подршке. У току лета неколико пута су
ми те његове речи подршке долазиле на памет.
Једрилица је била спремна, резервоари су били
пуни воде, а ја сам једва чекао на полетање па да са
решавања техничких ствари на земљи кренем са летачким задатком. Полетео сам око 11:30 и одмах по
откачињању почео да пењем у термичком стубу. Дизања су била слаба и неорганизована и нисам могао
постићи велику висину али сам знао да на дуги задатак треба кренути што пре. Тако је и било и ја сам
полако и обазриво користећи скоро свако дизање и
„балоне топлог ваздуха” кренуо низ ветар ка првој
окретној тачки. Код фарме Оакландс сам пронашао
први јак термички стуб и у њему имао велико задовољство да пењем са два орла који су летели у блиској
формацији. Колеге ми казу да су то „wedge tail eagles”
и да су обично у пару мужјак и женка или отац и син
и да отац тренира сина како да лети и лови. Кружио
сам и раније са великим птицама и орловима, али ово
је стварно било нешто изузетно. Оно што ме је фасцинирало је то што смо јако дуго и јако близу кружили заједно. Били су изузетно велики и летели су јако
близу један до другога, у блиској формацији “крило
у крило”. Били су у самом центру стуба, а ја сам се
трудио да са великим нагибом и што мањом брзином
кружим око њих. Позиционирали су се отприлике у
мојих 4 до 5 сати и мало више од мене тако да сам
једва могао да их видим и пратим. Главу сам морао да
искривим скроз удесно и горе како би их видео и пратио. Инструменте скоро да уопште нисам ни гледао
знајући да докле год ја кружим близу и око њих да сам
у самом центру једног од најачих термичких стубова
за тај дан. Осећај је стварно био феноменалан. Право летење са орловима.

Детаље лета можете видети на www.onlinecontest.org
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Провера ЕДС кисеоник опреме пред полетање на задатак троугао 750 км

Они би повремено мало променили позицију и
изашли из мог видокруга, а онда би се вратили на ту
исту позицију. Мало сам размишљао да може уследити и њихов напад на једрилицу, јер је таквих случајева
већ било у Аустралији, али ипак није, а термички стуб
је био исувише добар да би га ја напустио. Кружили
смо јако дуго заједно, до самог врха стуба, а онда су
они знатно повећали своју брзину и у „пикирању” један за другим напустили стуб . И ја сам напустио стуб
са великим осећајем задовољства да сам имао ту част
да летим са њима, на тако малом растојању, да сам
могао да препознам њихове кљунове , канџе и перје.
Каже наш тренер летења Инго Ренер (четвороструки
светски првак): „Ако у лету барем једном сретнеш и
летиш са орлом онда је твој лет вредан и успешан”.
Ја сам имао ту срећу да са два орла једрим и било ми
је жао да нисам био у двосед једрилици, како би овај
доживљај могао да поделим са још неким.
Како је дан одмицао, тако се и време побољшавало и на северо-истоку су почели да се формирају
први кумулуси које сам почео да користим. Прву окретну тачку Бетхунгра сам окренуо без већих проблема и са просечном брзином од око 100 км на час.
На првом краку сам имао лагани леђни ветар што
ми је и поред слабих првобитних дизања омогућило
да остварим ову просечну брзину. Циљ ми је био да
одржим најмање ову просечну брзину како би завршио дуги прелет пре краја термичког дана. Други
крак прелета до окретне тачке Хилстон је обављен
у најјачем делу термичког дана и на највишој висини
и са сада већ лепо формираним кумулусима. Просечна брзина је била добра и прелетао сам преко
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потпуно непознатог терена - доста удаљеног од мог
матичног аеродрома.
Другу окретну тачку Хилстон сам окренуо у
16:45 по локалном времену и прелет се одвијао
мање више по плану. Сада ми је преостало још пуних
250 км и очекивао сам да ће термички дан трајати
још отприлике 3 сата. Нажалост већ око 17:30 часова сам приметио знатно смањење просечних дизања
и кумулса више није било. Сада сам добра дизања
све теже проналазио и морао сам да смањим брзину
прескакања како би повећао свој долет до следећег
термичког стуба. Као последица овога просечна брзина је почела да опада. Термички дан је полако почео да јењава и ја сам помислио како ће мој другар
Жељко имати дугу вожњу ноћас док ме буде купио
из неке њиве на коју ћу морати да слетим.
Јужно од реке Мурумбидге терен више није био
обрађиван и није изгледао погодно за вантеренско
слетање тако да ми је била неопходна већа висина него
она на којој сам се тренутно налазио како би продужио напред. Осећај је био као да сам повукао „паркинг
кочницу” док сам размишљао коју одлуку да донесем.
Гледао сам на све стране за могуће решење. Даље на
истоку (лево од мене) су биле неке паљевине али би
то представљало велико скретање са линије курса и
велики губитак времена које је сада било више него
драгоцено. Онда, десно од мене под скоро 90 степени
и на отприлике удаљености од десетак километара сам
угледао једну малу „крпицу” малог вечерњег кумулуса
који је управо почео да се формира. Иако је то била
велика девијација са курса одлучио сам се на скретање
јер је то био једини начин да останем у ваздуху. Пола-
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ко и са пуно стрпљења сам почео да центрирам овај
„стубић”, а у мислима ми се појавио покојни Чеда Јанић,
који нас је увек несебично помагао у оквиру музеја ваздухопловства када смо правили приколицу и радили
ревизију нашег Цируса 99 и ја сам у себи рекао: „Ајде
Чедо дај ми добар стуб”. Тај стуб ме је попео на висину
од 2200 метара и омогућио да наставим прелет и прелетим тај неповољни терен.
Онда ми је био потребан још један добар стуб
да би стигао кући. Опет сам имао среће и пронашао
један стубић који је тек почињао да се развија и полако га уцентрирао. Опет сам неколико пута у себи
рекао: „Ајде Чедо дај ми још један добар стуб...“, поготово када би стуб почео мало да слаби или мења
своју позицију и ја сам морао да правим јако фине и
мале поправке како би га искористио до самог максимума. Док сам пењао веома полако и дуго, осетио
сам велики умор и укоченост целог тела, а највише
десног стопала. Било је већ 7:30 увече и у ваздуху
сам био пуних 8 сати. Била је то игра стрпљења и издржљивости јер је сада требало попети не само на
довољну висину за долет до Токумвал-а, него и више
како би се линија циља прелетела на неопходној висини за признавање мог задатка у целости. Овај стуб
ме је попео на висину од 2900 метара и полако брзином најбоље финесе сам кренуо у дугачки долет
од неких 80 километара. Сунце је полако залазило
далеко на хоризонту, а ја сам мислио како нам је
Чеда Јанић још једном помогао да остваримо наше
дечачке снове. Слава му и велико Хвала.
Било је скоро осам сати увече када сам угледао
Токумвал и осетио велико олакшање и задовољство
знајући да стижем на циљ. У тим лепим тренутцима
човеку много тога дође на памет а мени најчешће другари, колеге и пријатељи, без чије несебичне подршке
и помоћи овакви резултати не би били могући па им
се ја свима још једном најискреније захваљујем.
Слетео сам у 20:06 (после 8 сати и 33 минута
лета) и одмах по отварању кабине дочекао ме је мој
другар Жељко Лутовац и упитао да ли сам обишао
све окретне тачке. Одговорио сам: „ ДА!” и обојица

Са Жељком Лутовцем „менаџером” заједничке једрилице

смо се срдачно насмејали. Тек сутрадан ми је признао да је помислио да сам полудео када сам му рекао да идем на прелет од 750 километара са нашом
малом једрилицом.
Касније по слетању сам поново назвао чика Мику,
било је то јутро по београдском времену. Известио
сам га о успешном лету, а он се искрено и од срца обрадовао. Рекао ми је: „Ја тебе и мог Нешу много волим,
ви сте моји синови, ви сте моја ваздухопловна деца и
понос нашег Аероклуба „Београд“. Честитам ти.”
Драго ми је било да чујем те његове речи и осетио сам се почаствованим да ме је сврстао међу
своје синове и децу. Тада сам се сетио и наше старе
једрилилчарке - благајнице нашег аероклуба Београд, госпође Милице Јефтић, тетка Цице. Пре неколико година сам је назвао телефоном јер сам чуо да
баш није најбоље са здрављем. Она је одговорила на
позив са мало оштријим гласом : „Ко је? Ко је?”
“Тетка Цицо, Петко је,” одговарам ја.
“Ма који Петко???” виче тетка Цица.
“Па онај Петко што је правио приколицу за једрилицу у аероклубу.”
“Ахххххх тај Петко! Па шта ти сад опет треба
дете?”
“Па ништа тетка Цицо, само сам хтео да вас поздравим, видим како сте и захвалим што сте све ове
године чували наш аероклуб. “
“Еххх дете моје, нисам ја аероклуб чувала, него
сам га ја и сачувала (односи се на тешке деведесете
године), а сада је на вама млађима да и ви то исто
учините”.
Још тада сам осетио тешки задатак и аманет што
нам тетка Цица преноси, па се надам да овај мој лет
као члана Аероклуба Београд, барем мало доприноси даљем раду и развоју нашег аероклуба чији
смо многи чланови од најранијег детињства .
Тек сутрадан, још увек уморан од лета, сам схватио колико је читав лет био напоран и захтеван и да
сам читавих 8.5 сати лета као и неко време пре тога
био у потпуном фокусу и високој концентрацији
неопходној за извршење таквог задатка. Сваки лет
једрилицом ми је изузетно драг и драгоцен. Што је
лет дужи и бржи, задовољство као и лична сатисфакција су још већи. Оно што ми доноси посебну сатисфакцију за овај лет (који се квалификује за три нова
државна рекорда) је то што је све започето јако давно у једном београдском излогу и са једним дечачким сном, за чије остварење је требало скоро пуних
35 година, испуњених са пуно рада и посвећености.
Својим колегама једриличарима желим дуге
и брзе летове и испуњење свих њихових летачких
жеља и снова.
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ОБНОВИМО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО
– СРБИЈИ СУ ПОТРЕБНИ
АВИЈАТИЧАРИ
Ваздухопловно једриличарство у ваздухопловном
свету, па и код нас је база будућих пилота и осталих
ваздухопловних стручњака. Младост воли ваздухопловство и летење, што се заволи преко моделарства.
Једриличари уживају у прелетима и достигнутим
висинама. Као ваздухопловни ентузијазисти, већина
даљим школовањем и усавршавањем постају авијатичари – пилоти или ваздухопловни стручњаци разних
струка. Тако су се развијали и наши пилоти и остали
стручњаци, који су носиоци ваздухопловне делатности у свим секторима цивилног и војног ваздухопловства и у светским авио - компанијама.
У Ваздухопловном савезу Србије, новоформирана Комисија за ваздухопловно једриличарство,
извршила је анкету код свих аероклубова Србије
крајем прошле године и на основу добијених података, стање ваздухопловног једриличарства код нас
захтева ширу активност свих ваздухопловних структура, како би наше ваздухопловство у будућности
имало довољно ваздухопловних кадрова, не само
пилота, већ и других ваздухопловних стручњака.
Крајем 2017. године утврђено је да у свим летачким центрима аероклубова има укупно 54 једрилица,
од тога само 18 једрилица имало је важеће уверење о
пловидбености (6 двоседа и 12 једноседа); 16 Бланика

Једрилице „Орао“ и „Кошава“

Једрилица „Метеор“

Л-13 приземљени су и немају важећу пловидбеност,
јер је потребна прописана модификација у овлашћеној радионици по решењу ДЦВ, на захтев произвођача. Како је цена модификације око 10 хиљада евра,
није извршена модификација наведених једрилица,
јер аероклубови немају новца. Овим је практично
заустављена летачка делатност једриличара у већини аероклубова. Укупан налет једрилица током 2017.
године је био 1320 часова, са око 2000 летова и то:
Суботица 70 ч, Зрењанин 60ч, Сремска Митровица
22ч (1000 летова), АК Ваја 620ч, Краљево 235ч, Трстеник 100ч, Смедеревска Паланка 15ч. Аероклубови који имају једрилице, а нису летели су: Нови Сад,
Ваљево, Лесковац и Крушевац. Аероклубови који су
задњих година угасили једриличарску делатност су:
Београд, Панчево, Смедерево, Вршац, Параћин, Ниш,
Крушевац, Косовска Митровица. Током 2017.године
летело је укупно 95 једриличара, од тога са важећом
дозволом 39. Наставника аматера укупно има 27, од
тога са важећом дозволом 13. Просечна старост је
око 50 година. Авиона за шлеповање има 14, од тога
су само три имали важеће уверење о пловидбености.
Ауто витла исправних има четири.
Последњих година наши најбољи пилоти једриличари, који су имали могућности, летели су у једриличарским центрима у Америци, Аустралији и Африци и постигли успешне прелете и постизали висине,
чиме су поставили неколико државних рекорда и
освајали услове за стицање златних значака са дијамантима (саобраћајни пилоти/инструктори – Зоран
Френц, Ненад исаковић, Милан Петковић, Бранко
Благојевић и др Александар Диклић).
На основу приказаног стања, а у циљу обнове
делатности, Комисија за ваздухопловно једриличарство ВСС у заједници са представницима аероклубова, предложила је план делатности за 2018.годину и позива све ваздухопловне структуре, да својом
активношћу вратимо стари сјај и значај ваздухопловном једриличарству у Србији.
Председник Комисије за ваз. једриличарство ВСС
Мирослав Исаковић
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ОПШТА АВИЈАЦИЈА

На јбољи пилоти у 2017. години:
1. Александар Годић, АК „Наша крила“ Параћин
2. Томислав Шалетић, АК „Наша крила“ Параћин
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Вратили се са Светског
првенства пуни утисака
Репрезентација Србије у моторном летењу која је после више од две деценије
наступала по први пут на Светском првенству 2017. године, вратила се из Аустрије
пуна утисака.
Српски пилоти Александар Годић и Томислав Шалетић, у пратњи тим менаџера Ратка Јовановића искусили су како изгледа такмичење највишег ранга у
изазовним временским приликама. Јак ветар пратио
је такмичење све време. Температуре од око 37 степени и летење у најтоплијем делу дана обележили су
ово првенство.
„Такмичење се одвија по мало другачијем принципу него код нас, али у складу са ФАИ правилником,
што је и био разлог да у одређеним навигацијским
тестовима добијемо додатни број казнених поена.
Наши резултати су сваким даном бивали све бољи и
бољи, како смо се упознавали са новим правилима”,
сумира утиске по повратку са пута Александар Годић.
Наши пилоти летели су у конкуренцији са 63 пилота из 15 земаља, махом Европских, уз учешће и Новог Зеланда и Јужноафричке републике. Такмичење
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је по оцени наших репрезентативаца одлично организовано, а конкуренција је била изузетно јака.
„Сви такмичари су били максимално припремљени и професионални, тако да се права на грешку
није имало. Иза сваке репрезентације се налазио оз-

Општа авијација

биљан тим за подршку, који је ургентно реаговао на
терену”, присећа се Годић.
Наша екипа летела је на авиону домаће производње Утва 75, а пре свега захваљујући спонзору - осигурању GENERALI. Најбољи такмичари су ове године
били из Пољске - и то сва тројица првопласираних.
(Крзисзтоф Скретовиц, Јанус Дароча и Михал Виецзорек), а најбоље репрезентације овог такмичења су
дошле из Пољске, Чешке и Француске. Наши пилоти
заузели су 52. и 62. место у генералном пласману. Наредно Светско првенство одржаће се у Шпанији.
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На јбољи падобранци у 2017. години:
1. Мирољуб Јанићијевић, ПЕВС „Небеске Видре“
2. Синиша Мићић, ПЕВС „Небеске Видре“
3. Слободан Терзић, ПК „Делта“ Београд
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НАСТУП
ПАДОБРАНСКЕ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
НА ЕВРОПСКОМ
ПРВЕНСТВУ
Репрезентације Србије у падобранству учествовала је на 9. Европском падобранском првенству у
класичним падобранским дисциплинама које је одржано у Црној Гори на спортском аеродрому “Шпиро
Мугоша” - Ћемовско Поље у Подгорици, од 26. до
31. августа.
Репрезентација Србије на овом такмичењу наступала је у скоковима на циљ и била је у саставу: ПЕВС
“Небеске Видре” - Мирољуб Јанићијевић, уједно
вођа пута, тим лидер репрезентације и такмичар
Синиша Мићић, АК “Наша Крила“ Параћин – такмичар Никола Цветковић и двојица такмичара из Падобранског клуба “Делта“ Београд - Игор Жмирић и
Слободан Терзић.
Учесници такмичења су поред наше екипе
били још 15 националних екипа (Словенија, Русија,
Чешка Република, Словачка, Белорусија, Немачка,
Француска, Швајцарска, Италија, Велика Британија,
Литванија, Хрватска, Аустрија, Шведска, Пољска и
домаћин Црна Гора) из Европе и шест интернационалних екипа састављене од такмичара појединаца
који нису имали комплетне националне селекције.
Укупно 21 екипа са 102 такмичара мушке конкуренције и 10 екипа или 47 такмичарки у женској
конкуренцији.
Реализација тренажних и такмичарских скокова обављана је из лаких транспортних авиона PC-6
Pilatus, словеначког војног ваздухопловства. Дана
26. августа отпочео је први турнус такмичарских
скокова, а истог дана је организован аеро митинг
поводом отварања такмичења заједно са церемонијом отварања. Сутрадан, 27. августа па све до 31.
августа настављено је са такмичењем извођењем
турнуса такмичарских фигуративних скокова који су
били отежани због великих пожара који су захватили околна брда, тако да је дим узроковао смањену
видљивост и онемогућио комплетирање пуног програма фигуративних скокова. Током такмичења због
јаког ветра било је повремених пауза и комбиновања
дисциплина. Домаћини такмичења нису скривали за-

довољство доласком такмичара из Србије, а однос
гледалаца је био пријатељски уз стално навијање и
бодрење представника наше репрезентације.
Учешће на такмичењу реализовано је у складу
са планом интернациналних наступа такмичара са
списка репрезентације Србије у падобранству. Такмичење није завршено са пуним програмом скокова, због неповољне метеоролошке ситуације.
Тим Србије заузео је 12. место у скоковима на
циљ, испред екипа Литваније, Хрватске, Црне Горе
и пет осталих мешовитих интернационалних екипа,
након осам изведених скокова на циљ, са резултатом
од 66 цм. То је резултатски гледано најбоље скакање
репрезентације уназад 10 година, и нови национа
лни рекорд у екипним скоковима на циљ наше репрезентације.
Наши најбољи појединачни резултати су били
15 цм из 8 такмичарских скокова, резултатима
4,0,0,1,3,3,4,0 - Мирољуб Јанићијевић и Игор Жмирић такође са 15 цм, резултатима 1,4,1,4,1,0,3,1,
обојица са пласманима на 42. место од 102 такмичара мушке конкуренције.
Искуства која су стечена приликом учешћа на
овом такмичењу су значајна, јер је одржан континуитет такмичарских наступа наше репрезентације на
највећим међународним такмичењима као и резу
лтатски прикључак међу најбољим екипама Европе.
Ако се узме у обзир колико се припремала наша
репрезентација, остварили смо невероватан резу
лтат, поправили државни рекорд, држали се достојанствено све време такмичења и били усмерени
и концентрисани само на резултат. Упркос компликованом времену, пошло нам је за руком да остваримо одличан резултат, а због нескакања фигуртивних
скокова пропуштена је прилика да се пласирамо на
5. место европског првенства у генералној конкуренцији. Не треба жалити ни за чим, то је само још једно
искуство које нам је показало да можемо бити добри.
Мирољуб Јанићијевић
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63. Државно
падобранско
првенство у
скоковима на циљ
“Београд 2017”
Организацију такмичења преузео је ВСС преко
своје стручне комисије за падобранство. Организациони одбор такмичења на челу са директором 63. ДПП,
Слободаном Марковићем, одрадио је одличан посао
приликом припреме такмичења тако да се такмичење
одвијало у фер и коректним спортским условима за
све, о чему говори податак да никаквих приговора није
било. Такмичење је отворио председник ВСС, господин
Лабуд Булатовић, пожелео добродошлицу екипама и
повољно време за фер и спортску борбу.
Први део сезоне међу падобранцима у Србији
протекао је без неких озбиљнијих припрема, пре свега због кишовитог времена током пролећних месеци,
тако да је наступ на ДПП за све екипе носио дозу неизвесности у погледу резултата.
Конкуренција на ДПП - 6 домаћих екипа из 5 клубова (АК ”Наша Крила” Параћин, АК ”Иван Сарић”
Суботица, ПК ”Архистратиг” Београд, ПК ”Делта”
Београд и ПЕВС ”Небеске Видре”) и екипа “Српска”
из Републике Српске, која је такмичењу дала интернационални карактер. Укупно 33 такмичара из 7 екипа
у отвореној конкуренцији, односно 29 такмичара из
6 екипа домаће конкуренције. Екипе веома мотивисане, тако да се у првих пар турнуса водила прилично
неизвесна и уједначена борба. Долазило је до честих промена пласмана на врху. После четврте серије
скокова дошло је до промене тако да су се издвојиле
три екипе које су до краја такмичења у међусобном
спортском надметању одлучиле расплет такмичења
после осмог турнуса такмичарских скокова.
екипни пласман у националној конкуренцији 63. ДПП

1. ПЕВС ”Небеске Видре”
2. АК ”Наша Крила” Параћин
3. ПК ”ДЕЛТА” Београд
Исти редослед у пласману био је и у отвореној
конкуренцији, пошто је екипа “Српска” из Републике
Српске заузела четвро место. Након осмог скоченог
скока и паузе за обрачун резултата појединачне мушке
конкуренције, прешло се на извођење полувиналних и
финалних скокова појединачне конкуренције. По изу-
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У времену од 27. до 29. јула 2017.
године, на спортском аеродрому
Лисичји Јарак – Београд, одржано је
63. државно падобранско првенство
Србије у класичним падобранским
дисциплинама - дисциплине појединачни
и екипни скокови на циљ.

зетно термичном времену спортско умеће приказао је
такмичар ПЕВС ”Небеске Видре”, Синиша Мићић који
је након десетог скока тријумфовао на овом такмичењу у националној и отвореној конкуренцији.
Појединачни пласман у националној конкуренцији 63. ДПП

Синиша Мићић, ПЕВС ”Небеске Видре”

22 cm

Мирољуб Јанићијевић, ПЕВС ”Небеске Видре”

24 cm

Терзић Слободан, ПК “ДЕЛТА“

32 cm

ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН У ОТВОРЕНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ 63. ДПП

Синиша Мићић, ПЕВС ”Небеске Видре”

22 cm

Бобан Иветић, „Српска“

23 cm

Мирољуб Јанићијевић, ПЕВС ”Небеске Видре”

24 cm.

На крају треба поменути одличну организацију
такмичења која свакако не би била тако успешна да
није било несебичне помоћи ПК”Сребрни Змај” Београд и Skydiving Serbia из чијег авиона CESNA 206 су
извођени такмичарски скокови и коришћен простор
хангара за паковање падобрана и церемонију затварања и проглашења победника такмичења.
Такмичење је затворено 29. јула 2017. године, церемонијом проглашења победника, са жељом свих
учесника такмичења да се и наредне године поново виде на истом месту, пошто је очигледно да ВСС
преко своје канцеларије у срадњи са стручном комисијом за падобранство поседује спортски аеродром,
као и организационе способности за организовање
такмичења у спортском падобранству, по највишим
стандардима у ваздухопловном спорту.
		Мирољуб Јанићијевић

Падобранство

БАЛКАНСКИ СКОК ПРИЈАТЕЉСТВА
Током пет дана, на спортском аеродрому „Лисичији Јарак“ у Београду окупило се 147
падобранаца из 17 земаља. У пријатељској и спортској атмосфери направили су 523
падобранска скока.
Скоро 150 падобранаца из Србије, Словеније,
Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Сједињених америчких држава, Македоније, Француске, Шпаније, Немачке, Русије, Израела, Грчке,
Мађарске и Бугарске окупило се у Београду на Балканском скоку пријатељства од 17. до 21. маја. Они
су у сјајној пријатељској и спортској атмосфери направили чак 523 скока.
Догађај је свечано отворио 19. маја Александар
Вулин, министар за рад, запошљавање и борачка и
социјална питања у Влади Републике Србије. Том
приликом, на спортском аеродрому “Лисичији Јарак” присустовали су и државни секретар у Министарству за омладину и спорт, Предраг Перуничић,
Његово Преосвештенство, Владика Пакрачко-славонски, господин Јован, председник Ваздухопловног савеза Србије, Лабуд Булатовић, председник
Врховног Совјета Савеза десантника Русије, генерал Бељајев, мајка херојски погинулог падобранца
потпуковника Горана Остојића, Јованка Остојић и
свештеник Миајло Бацковић испред Удружења ветерана 63. падобранске бригаде Црне Горе.
Балкански скок пријатељства се одржава од 1993.
године и настао је у сарадњи Грчке уније резервних
падобранаца и 63. падобранске бригаде из Србије,
одликоване Орденом народног хероја. Ове године,
догађај су организовали Падобрански клуб ветерана 63. падобранске бригаде „Архистратиг“ и Вазду-

хопловни савез Србије, уз подршку Министарства
омладине и спорта, Мининстарства одбране, Министарства унутрашњих послова и Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
и Падобранског клуба „Феникс“ и „Сребрни Змај“.
Манифестацију су такође подржали и Установа Републике Српске у Србији и компанија НИС.
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Парагла јдинг

На јбољи пилоти парагла јдера у 2017. години:
1. Зоран Петровић, ПгК „Голија“ Рашка
2. Дејан Валек, АК „Кумулус“ Нови Сад
3. Драгодин Миловановић, СПК „Беркут“ Вршац
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СРБИЈА ВИЦЕШАМПИОН СВЕТА	
Са Светског првенства у прецизном слетању параглајдером, наши репрезентативци
вратили су се прошле године са освојеним сребром, а за по једну позицију измакле су
им медаље и у појединачној и женској конкуренцији.
Пилоти српске репрезентације у саставу Слободан Малетић, Горан Ђурковић, Дејан Валек, Иван
Павлов, Драган Попов, Тамара Костић, Милица Маринковић и тим лидер Војислав Ивановић, освојили
су друго место на Светском првенству у прецизном
слетању параглајдером. Они су се за вицешампио
нску титулу изборили на најмасовнијем такмичењу у
овој дисциплини икада одржаном, међу 28 земаља и
147 такмичара.
Конкуренција је на такмичењу била изузетно јака
- до те мере да су на крају такмичења (после девет
летачких серија) Чешка и Индонија имале исти број
бодова, те су морале да лете додатне летове. Једина
репрезентација боља од Србије била је Кина, док се
иза ње пласирала Чешка. Репрзентација Србије актуелни је европски првак у прецизном слетању парараглајдером.
“До последњег тренутка смо и ми имали шансу
да будемо први, али конкуренција је била изузетно
јака, нарочито кинеска репрезентација. Тим је одлично функционисао и важно је да смо сада осетили
да постоји реална могућност да на следећем такмичењу освојимо и златну светску медаљу, што је још
једини трофеј који нам недостаје у колекцији“, каже
Војислав Ивановић, вођа репрезентције. Иначе, прецизно слетање параглајдером, спорт у којем пилот
има задатак да слети на циљ пречника свега два центиметра, увршен је међу Азијске игре и препоставља
се да ће ускоро постати и олимпијски спорт.
У појединачном пласману, наши су такмичари такође били изузетно добри, али су за само неколико
центиметара остали без медаље. Наш најбоље пласиран такмичар је Горан Ђурковић (4. место), а за њим
следе Дејан Валек (8), Иван Павлов (14), Слободан
Малетић (15), Драган Попов (43). На такмичењу су
учествовала и 32 женска пилота и наше даме су се пласирале такође на завидне позиције. Милица Маринковић завршила је такмичење на четвртом месту, а Тамара Костић на 12. месту.
“Конкуренција је заиста била на светском нивоу а
место на коме се одвијало је посебно и одликују га
мирни услови за слетањe што и јесте била велика по-
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тешкоћа. Сви резултати били су “ситни” (у овој дициплини победник има најмање бодова). Борба између
тимова је трајала буквално од почетка до краја. Морали смо бити концентрисани у сваком лету јер је
сваки центиметар био од великог значаја”, каже Горан Ђурковић.
Свечаном проглашењу најбољих на овом такмичењу у Влори присуствовали су премијер Албаније,
Еди Рама и министри енергетике и културе, као и
Фритц Бринг, председник Светске ваздухопловне
федерације (ФАИ). Такмичењу су присуствовали
и председник Бироа за параглајдинг и змајарство
ФАИ-а, као и три потпредседника светске организације, међу којима и генерални секретар Ваздухопловног савеза Србије, Жељко Овука.
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НАЈБОЉИ
ПИЛОТИ
ПАРаГЛАЈДЕРА
У ВРШЦУ
111 пилота провело је викенд на
Вршачкој кули и тако смо добили
победнике такмичења за светски куп
у прецизном слетању параглајдером.
Српски пилоти су међу најбољима у све
три категорије.
Такмичење за светски куп у прецизном слетању
параглајдером које је организовао Ваздухопловни
савез Србије, уз подршку Министарства омладине и
спорта, Спортског савеза Србије и општине Вршац,
довело је у Вршац 111 најбољих пилота света у овој
дисциплини.
Јак ветар је искушавао стрпљење пилота који су
у Србију дошли са чак 20 дестинација из целог света.
Међутим, рано јутро донело је одличне услове за прву
серију (сваки од пилота полеће по један пут и слеће на
циљ пречника само 2 цм). На половини друге серије,
јак ветар је обуставио полетања, те је резултат рачунат
на основу првог лета. То је довело до ситуације да је
чак шест пилота имало идеалан резултат од нула цм,
односно да су делили прво место. Након разигравања,
прво место поделили су српски такмичари Јован Новак
и Иван Павлов. На трећем месту у генералном пласману нашао се Валери Тзветанов из Бугарске.
Међу дамама, резултат је био одмах јасан: на првом месту је Рика Вијајанти из Индонезије, док су
друго место поделиле српска и индонежанска та
кмичарка Милица Маринковић и Ике Ају Вуландари.
Највише постоље међу тимовима су такође делили
српски („No name”) и индонежански тим (Гаруда Прима 2). Нашу екипу чинили су све сами репрезентативци: Иван Павлов, Горан Ђурковић, Драган Попов и
Дејан Валек. На трећем месту нашао се тим Чешке.
„Захвалио бих свим пилотима који су дошли на ово
такмичење, нарочито онима који су заиста дошли из
далека да би летели код нас, попут Индонезије, Канаде, Кореје... Драго нам је што наша земља постаје препознатљива дестинација за овај спорт у светским оквирима”, закључио је Жељко Овука, директор такмичења.
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Прецизашка Лига Србије
Након три кола Лиге Србије, најбољи у прецизном слетању параглајдером су: Горан
Ђурковић (СПК „Беркут”), Слободан Малетић (КБС „Кошава”) и Валек Дејан (АК
„Кумулус”). Екипни је победник лиге је СПК „Беркут”, другопласирани клуб је КВС
„Кошава“, а на трећем месту је АК „Кумулус”.
Вршац Опен 2. коло

Гоч опен

3. коло

На јбољи у укупном
пласману

На јбољи
тимови

1. Јован Новак - Србија
2. Иван Павлов - Србија
3. Валери Тцветанов – Бугарска

1. Гаргуда Прима 2
2. Но наме
3. Чешки тим

На јбољи у укупном
пласману

На јбољи
тимови

1. Слободан Малетић
2. Дејан Валек
3. Јован Новак

1. Кошава
2. Кумулус
3. Беркут

Државно првенство и 1. коло Лиге Србије
Најпрецизнијим резултатом, званично најбољи и најпрецизнији пилот параглајдера у 2017. години постао је Дејан Валек из АК „Кумулус“ из Новог Сада, док је „најпрецизнија“ екипа Клуб ваздухопловних
спортова „Кошава“ из Београда.
Одмах по завршетку импресивног наступа на међународној сцени, пилоти параглајдера у прецизном
слетању опробали су се и на домаћем терену, у оквиру Државног првенства и 1. кола Лиге Србије. Обједињена надметања у ова два ранга такмичења одржана су у оквиру „Купа орлова“ у суботу 20. маја, на
терену у Аљудову у Општини Мало Црниће. Непосредни организатор Параглајдинг клуб „Бели орлови“ из
Пожаревца уз подршку туристичке организације Општине Мало Црниће и Ваздухопловног савеза Срби
је, угостио је 21 пилота који су се борили за највишу титулу на државном нивоу у овом спорту.
У појединачној конкуренцији, победничко постоље су заузели чланови параглајдинг репрезентације
Србије. Иза првопласираног Валека, сребрну медаљу је освојио Слободан Малетић из КВС „Кошава“ Београд и бронзано одличје Драган Попов из СПК „Беркут“ Вршац. У екипном поретку исте екипе, с тим што
се КВС „Кошава“ из Београда позиционирала на прво место, испред Вршчана на другом и АК „Кумулус“ на
трећем месту. Поред њих, на такмичењу су наступили и пилоти из Рашке, Пријепоља и Пожаревца, док је
једина која је бранила боје дама, Милица Маринковић из АК „Аеро-Еду“ из Београда.
„Као што је и најављено, такмичење је одржано у планираном термину, упркос неповољној временској прогнози.
Због таквих временских услова, који су наговештавали да ће
се летети само првог такмичарског дана од планирана два,
изостао је одређен број пилота из окружења. Међутим, у
једном такмичарском дану урађено је укупно пет летачких серија, што значи да је изведено преко 100 полетања и
слетања, без инцидената и у пријатној такмичарско-пријатељској атмосфери, каква је иначе карактеристична за нашу
параглајдинг заједницу,“ каже члан организационог тима и
такмичар Мирослав Марјановић из клуба домаћина.
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ТУТУЛА
НАЈБОЉИХ
ПАРАГЛАЈДЕРИСТА
СВЕТА ЗА
ФРАНЦУСКУ
Пилоти параглајдера из 47 држава, показали су да
се до победничког подијума не стиже тако лако. Томе
претходи 13 летачких дана, 11 задатака, прелети од
40 до преко 100 километара дневно, конкуренција
од 150 првокласних такмичара који су стекли прописане услове да узму учешће и најбољи али и најтежи
терени на обронцима италијанских Алпа.
Петнаесто по реду светско првенство у параглајдингу у дисциплини прелет одржано је у првој
половини јула месеца (1-15.јул) прошле године у
Италији (Монте Авена), у организацији Светске ваздухопловне федерације и италијанског националног
савеза. Ова област Доломита позната по природним
лепотама и место које се налази на листи Светске
културне баштине Унеска, стециште је скијаша, планинара, алпиниста, али и параглајдериста од пролећа па до јесени. У 15 дана светског првенства - 2
регистрациона дана и 13 летачких, у Монте Авени
је наступила и репрезентација Србије у саставу Владимир Бачанин из Параглајдинг клуба „АИР 037“ из
Крушевца, Предраг Дудић из Параглајдинг клуба
„Голија“ из Рашке и Жељко Овука из КСЛиБ „Арес“
из Београда. Њих тројица су наступ у репрезентацији заслужили постигнутим резултатима на националним такмичењима (државно првенство и лига
Србије), али и пласманима на светској ранг листи.
Титулу светског првака је освојио Пјер Реми из
Француске, испред другопласираног Андерсона
Гаја из Велике Британије, са само 5 бодова разлике у
коначном пласману. Треће место је припало двојици
такмичара са истим бројем бодова – Хонорину Хамарду из Француске и Јурију Видићу из Словеније.
Иначе, Хонорин Хамард је један од најбољих француских пилота (тренутно 2.пласирани на све
тској
ранг листи, а Јуриј Видић је најбољи словеначки пилот (тренутно 5.пласирани на светској ранг листи).
Наши такмичари су се у појединачном пласману
нашли у другој половини пласираних такмичара, и
поред сјајног летења и испуњених свих постављених
задатака, али су „домаћи“ такмичари, који су на алп-

ским теренима летели од својих почетака, преузели
примат. Најбоља репрезентација света је постала
Француска, која је уједно и најбоље рангирана држава на светској ранг листи. Друго место је освојила Словенија, испред трећепласиране Швајцарске.
Репрезентација Србије је освојила 23. место и тиме
се позиционирала на средину од укупно 47 држава.
Најбоље пилоте параглајдера ове године очекује
Европско првенство у Португалу, а у 2019. години
следи Светско првенство у Македонији (Крушево),
на терену који је и те како познат нашим парагла
јдеристима. То ће представљати идеалну прилику
да се наши репрезентативци у годинама које долазе
покажу у најбољем светлу и покушају да досегну највише светске позиције – и на индивидуалном и репрезентативном нивоу.
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25.000 КМ ПРЕЛЕТЕЛИ
ИЗНАД НИША
Наша земља је прошле године организовала Светски куп у прелету параглајдером
који је успешно је завршен након пет летачких задатака, 800 сати проведених у
ваздуху и 25.000 прелетених километара изнад Ниша и јужног дела Србије.
Након седам дана током којих су 122 пилота извела пет летачких задатака, Светски куп у прелету параглајдером који је бојио небо изнад Ниша и јужног
дела Србије проглашен је веома успешним, уз присуство високих званица.
Победник у укупној конкуренцији је француски
пилот Стефан Друан, а иза њега се позиционирао Јасен Савов из Бугарске. На трећој позицији је Француз Арнауд Бауми. Наш најбоље пласирани такмичар
је Владимир Бачанин на 28. позицији, иако је већи
део такмичења био међу првих десет.

Победници такмичења
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Најбоље две жене овог такмичења долазе из Јапана - Атсуко Јамашита и Јуки Сато Коломе, а на трећој
позицији је Францускиња Мерил Делфериере.
Најбољи тимови (састављени од пилота из различитих држава) су Озон, Парапенте Маг и Крос Кантри.

ОКУПЉАЊЕ ЕЛИТЕ
Светски куп у прелету параглајдером званично је отворио градоначелник Ниша, Дарко Булатовић, у свечаном
амбијенту Официрског дома у Нишу. Oтварању је поред
130 присуствовао и велики број званица из градске управе
Ниша, општине Пантелеј, Директората цивилног ваздухопловства, Контроле летења, Војске Србије, Спортског савеза Ниша и других институција које су подржале такмичење...
Ваздухопловни савез Србије успео је да доведе ово
престижно такмичење у Србију и тако нашу земљу учини
једном од пет дестинација на којој се у 2017. години организује светски куп, пoред Француске, Швајцарске, Бразила
и Еквадора. Организација оваквих догађаја се од стране
Светске федерације додељује само најискуснијим организаторима, што је Србија већ доказала кроз организацију
предсветских купова, светског купа и европског првенства.
Србију су на овом такмичењу представљали пилоти:
Владимир Бачанин, Срђан Ристановић, Драган Мартиновић, Предраг Дудић, Срђан Кесић и Милан Стевић.
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Осмех на мом лицу је не због тога што је такмичење завршено, већ због тога што је завршено успено, без икаквих повреда и инцидената у лету. Хвала
пилотима из целог света што су нам поклонили поверење и дошли да лете на нашим теренима”, рекао
је приликом затварања директор такмичења, Жељко
Овука.
Такмичење у организацији Ваздухопловног савеза Србије обележиле су следеће бројке: на светском
купу је летело укупно 122 пилота који су имали пет
летачких задатака; њих 186 је завршило задатке у
циљу; укупно су у ваздуху након старта провели 800
сати и прелетели 25.000 км. Сви ови подаци добијени су захваљујући томе што су се сви пилоти уживо
пратили из штаба такмичења у сваком тренутку трке
помоћу уређаја који се називају трекери.
„Хвала вам што сте обојили небо изнад Ниша и
овог дела Србије претходних недељу дана и што сте
нам дозволили да вам покажемо наш препознатљив
бренд, а то је српска гостопримљивост. Надамо се
да ћете нам доћи поново и да ће Србија добити и
организацију Светског првенства у Нишу ускоро”,
рекао је Дарко Булатовић, градоначелник Ниша званично затварајући ово престижно такмичење.
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ЗАНИМЉИВА
ПРЕЛЕТАЧКА СЕЗОНА
Сезона такмичења у прелету параглајдером отворена је у Вршцу и након четири
кола Лиге Србије завршена обједињеним Државним првенством Србије и Пољске.
Најбољи 2017. године су Небојша Новаковић ( јуниор), Владимир Бачанин (укупни
пласман), Драгодин Миловановић (спорт класа) и КСЛБ „Арес“.
Вршац опен, прво коло домаће лиге и прво у региону у 2017. години у дисциплини прелет параглајдером окупило је 70 пилота. Највећи број њих дошао је из Србије, али је било и такмичара из Русије,
Мађарске, Румуније, Хонг Конга, Јапана.
Такмичење се одржава већ 11 година за редом и
ове године су планирана четири дана, уместо досадашњих три, што је привукло велики број изврсних
пилота. Међутим, лоши временски услови омогућили су само један такмичарски дан.
„То није сметало доброј мотивацији и пилотима
решеним да у Вршцу опробају и одмере снаге у ваздуху. Задатак није био предугачак, али је јачи бочни
ветар из правца истока на гребену на којем су биле
окретне тачке успорио почетак трке. Доста пилота са
мање искуства и споријим крилима су слетели испред
тог гребена”, сумира резултате такмичења победник
Владимир Бачанин. У ваздушној трци која је била дуга
50,8 км и на којој су такмичари летели на 1200 метара надморске висине, свега шест пилота је успело да
стигне до самог циља. Иза Бачанина, у циљ су слетели

и Сергеј Лазарев и Александер Фридер из Русије.
У спорт класи најбољи су били Божидар Марунић и Драгодин Миловановић из Србије, а бронзу
је освојио такмичар из Хонг Конга, Мингвеи Куиан.
Најбоља женска такмичарка је Каталин Јухасз из
Мађарске, а за њом су се рангирале Румунке Анца
Табара и Дана Келемен. Најбољи тимови су били
„Руски тим”, „Румунија 1” и „Арес” (Србија).
Друго коло Лиге, „Овчар Опен” одржано је у
организацији ПК „Парасекс” из Чачка.
У два задатка најбољи је био Дејан Крајиновић,
а пратили су га Зоран Петровић и Предраг Дудић.
У Спорт класи најбољи резултат је остварио Драган
Крајиновић, док су се за њим рангирали Дејан Валек
и Тијана Кручичан. Међу тимовима најбоље су се показали ПК „Голија“, АК „Кумулус“ и клуб домаћина из
Чачка.
Треће коло Лиге Србије, „Тупижница опен“ у
орга
низацији параглајдинг клуба „Бабин зуб” из
Књажевца, окупило је поред домаћих пилота и госте
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из БиХ. Тако је пилот Александар Сандрач освојио
прво место, док је најбољи домаћи такмичар био
Милош Гагић. Иза њега пласирали су се Драгодин
Миловановић и Павле Павловић. У спорт класи
најбоље резултате остварили су Миловановић, Павовић и Небојша Новаковић.
Четврто коло Лиге Србије уједно је било и обједињено Државно првенство које су српски пилоти
одржали са колегама из Пољске на Копаонику. Ово
такмичење окупило је на нашој најпознатијој планини 150 пилота током седам дана. Како је конкуренција била отворена, било је летача и из Кине,
Аустралије и многих европских земаља.
Максималан број дозвољених такмичара, одли
чни временски услови и изузетно јаки летачки задаци
обележили су ово првенство. Копаоник је иначе једна од најбољих терена за параглајдинг у овом делу
Европе, због велике висине, конфигурације терена,
одличних стартова за полетање и сјајних термалних
струјања. Овог пута су пилоти успевали да лете на
чак 3650 н надморске висине, што је много утицало
и на побољшање квалитета такмичења.
Најбољи српски пилот на овом такмичењу је Владимир Бачанин из параглајдинг клуба „АИР 037“. Он
је овог пута успео да поврати титулу државног првака из 2014. године која му је прошле године искли
знула из руку због одличног летења Жељка Овуке
из Спортског клуба слободног летања и бициклизма
„Арес“, који је ове године трећепласирани на државном првенству. На другој позицији у држави је Срђан
Ристановић из спортског клуба „Даст девил“.
„Дуго и са нестрпљењем сам чекао ово такмичење, јер је конкуренција од 150 такмичара била
јака, борба за пласман загарантована и желео сам да
вратим титулу државног првака. Услови за летење
су били одлични, као и организација такмичења.
Последњи дан је био можда најбољи дан за летење
у историји српског параглајдинга, од када се организују такмичења у Србији. Трка је била дугачака 95
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Најбољи пилоти у укупном пласману Лиге
Србије су Владимир Бачанин из „Аир 037“,
Срђан Кесић из АК „Кумулус“ и Срђан Ристановић из ПК „Даст Девил“. Победници Спорт
класе су: Драгодин Миловановић из СПК „Беркут“, Небојша Росић из КСЛБ „Арес“ и Миљан
Петровић из ПК „Грунф“.
Најбољи јуниори у укупном пласману су:
Небојша Новаковић из АК „Парасекс“, Павле
Павловић из ПК „Голија“ и Ђорђе Лазаревић из
ПК „Еол“. Три најбоља клуба у Србији су КСЛБ
„Арес“, ПК „Голија“ и АК „Кумулус“.
км, а ја сам успео да пређем гол линију други, што
ме је довело до првог места на нашем државном првенству и четвртог у генералном пласману“, сумира
утиске Бачанин.
У спорт класи најбољи је био Миљан Петровић из
параглајдинг клуба „Грунф“, а за њим су се пласирали Драгомир Милићевић из спортског параглајдинг
клуба „Беркут“ и Небојша Росић из СКСЛБ „Арес“.
Најбоља екипа у држави у 2017. години је са
стављена од пилота из СКСЛБ „Арес“, а за њима следе аероклуб „Кумулус“ и параглајдинг клуб „Голија“.
У укупном пласману, најбољи резултат на овом
такмичењу остварили су Михал Гиерлах (Пољска),
Богдан Биалка (Ирска) и Павел Фарон (Пољска).
Наши најбоље пласирани пилоти су Бачанин (4), Ристановић (10), Овука (11).
Такмичење је обележила и одлична организација
параглајдинг клуба „Голија“ из Рашке, уз помоћ волонтера из Канцеларије за младе.

Ултра лако летење

Ултралако летење

На јбољи УЛЛ пилоти у 2017. години:
1.Срђан Костић, АК „Ћуприја“
2.Милан Марић, АК „Смедерево“
3.Владимир Стојковић, АК „Ћуприја“
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УЛТРАЛАКИ ПРВАЦИ
У конкуренцији 21 такмичара, Србија је добила нове државне прваке у ултралаком
летењу: Срђана Костића (авион и жирокоптер) и Милана Марића (змај).
Најбољи пилот на ултралаком авиону је Срђан Костић, док су се за њим пласирале његове клубске колеге - Владимир Стојковић и Мило Тодоровић. Најбољи
клубови у овој категорији су АК „Ћуприја“, АК „Винг“ и
АК „Утва“ Панчево.

54

Ултра лако летење
Срђан Костић остварио је најбољи резултат и у
категорији жирокоптера, а међу најбољима су поново пилоти из Ћуприје - Бошко Тодоровић и Јелена
Зананнти.
Међу пилотима змаја, најбољи резултат остварио
је Милан Марић из АК “Смедерево”, док су за њим пилоти из ћупријског клуба Владимир Стојковић и Драган Вукић. Најбољи клубови у категорији змај су АК
“Смедерево”, АК “Ћуприја” и АК “Утва” Панчево.
Државно првенство у прецизном слетању ултралаких ваздухоплова одржано је на аеродрому 13. мај
у Земун Пољу у организацији Аероклуба „Ћуприја“ и
Ваздухопловног савеза Србије, а уз подршку Мини
старства омладине и спорта.
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Рекорди у 2017. години
Наши такмичари били су изузетно вредни ове године, о чему сведочи значајан број
рекорда који су потврђени у ВСС-у.
Парагла јдинг
1. Горан Ђурковић, СПК „Беркут“ Вршац
Параглајдинг, прецизно слетање
Постигнут рекорд: Резултат после 5 узастопних серија 6цм
Време и место: 5-14. мај 2017, СП у параглајдингу,
Влора-Албанија
2. Горан Ђурковић, СПК „Беркут“ Вршац
Параглајдинг, прецизно слетање
Постигнут рекорд: Резултат после 6 узастопних серија 8цм
Време и место: 5-14. мај 2017, СП у параглајдингу,
Влора-Албанија
3. Слободан Малетић, КВС „Кошава“ Београд
Параглајдинг, прецизно слетање
Постигнут рекорд: Резултат после 3 узастопне серије 2цм
Време и место: 5-14. мај 2017, СП у параглајдингу,
Влора-Албанија
4. Слободан Малетић, КВС „Кошава“ Београд
Параглајдинг, прецизно слетање
Постигнут рекорд: Резултат после 5 узастопних серија 6цм
Време и место: 5-14. мај 2017, СП у параглајдингу,
Влора-Албанија
5. Жељко Овука, КСЛиБ „Арес“ Београд
Параглајдинг, прелет
Постигнут рекорд: ФАИ троугао – 111,11км
Време и место: 18. 7. 2017, Вршац
6. Жељко Овука, КСЛиБ „Арес“ Београд
Параглајдинг, прелет
Постигнут рекорд: прелет по правцу са повратком
назад – 80,98км
Време и место: 18. 7. 2017, Вршац
7. Жељко Овука, КСЛиБ „Арес“ Београд
Параглајдинг, прелет
Постигнут рекорд: брзина прелета по троуглу од
100км – 24км/час
Време и место: 18. 7. 2017, Вршац

56

Ваздухопловно моделарство
1. Лазар Лаћимић, АК „Београд“
Ваздухопловно моделарство
Категорија Ф1Н – собни клизачи, за хале класе 2
(до 15м висине)
Резултат у једном лету: 44,8 секунди
Време и место: 3. 12. 2017, Зрењанин, такмичење
Зрењанин Индор Опен

Падобранство
Такмичари репрезентације Србије у падобранству на 9. ЕП у класичним дисциплинама,
Црна Гора, Подгорица, Аеродром Ћемовско
поље/Шпиро Мугоша, 31. август 2017.
Дисциплина: Скокови на циљ – екипни скок на циљ
Постигнут рекорд: 66цм из 8 екипних такмичарских скокова
Чланови тима који су постигли рекорд:
1. Слободан Терзић, ПК „Делта“ Београд
2. Игор Жмирић, ПК „Делта“ Београд
3. Никола Цветковић, АК „Наша крила“ Параћин
4. Мирољуб Јанићијевић, ПЕВС „Небеске видре“
5. Синиша Мићић, ПЕВС „Небеке видре“

Ваздухопловно једриличарство
1. Зоран Френц, АК „Ваја“ Београд
Ваздухопловно једриличарство
Врста рекорда: Прелети са унапред задатим окретним тачкама
Постигнут рекорд: дужина прелета од 747,4км
Време и место: 17. јануар 2017, Бенала, Аустралија, 34. Светско једриличарско првенство

Вести

ВСС НА САСТАНКУ
РЕГИОНАЛНОГ КОМИТЕТА
ЗА ТРАГАЊЕ И СПАСАВАЊЕ
Ваздухопловни савез Србије био је
део састанка регионалног Комитета за
трагање и спасавање који је организовао
Директорат цивилног ваздухопловства
Републике Србије.
ДЦВ, који је током претходне две године председавао овим Комитетом, организовао је састанак
у Београду 9. новембра 2017. године на којем је
присуствовало 12 земаља. Састанку, који је одржан
у згради „СМАТСА“ на аеродрому „Никола Тесла“,
присуствовали су највиши представници ваздухопловних власти из Аустрије, Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Мађарске, Македоније, Србије, Словачке, Словеније и Хрватске. Поред њих састанку је
присуствовао и директор ЕУРОКОНТРОЛ-а, Франк
Бренер, као и Џорџ Фирикан, заменик директора
канцеларије ИКАО за Европу и Северни Атлантик.
„Желим да још једном упутим искрене честитке
Србији и српском Директорату цивилног ваздухопловства на организовању и вођењу Комитета. Имамо константан раст ваздушног саобраћаја у Европи,
безбедност је и даље на високом нивоу, али морамо
увек бити спремни за ванредне ситуације. Зато је важно организовати се и знати које су тачке контакта
за који сегмент трагања и спaсавања у свим земљама“, рекао је директор ЕУРОКОНТРОЛ-а, Френк
Бренер.

Састанак је отворила директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,
Мирјана Чизмаров.
„После две године напорног рада на успостављању
регионалне сарадње у области трагања и спасавања
Директорат, Београд и Србија су спремни и за корак
даље. У сарадњи са ЕУРОКОНТРОЛ-ом организоваћемо обуке у Београду за потребе свих земаља чланица регионалног Комитета“, најавила је директорка
ваздухопловних власти Републике Србије, истичући
и захвалност Министарству грађевине, саобраћаја
и инфраструктуре на подршци за реализацију овог
пројекта.
На састанку је потписан Меморандум о разумевању између земаља чланица Комитета за трагање
и спасавање и ЕУРОКОНТРОЛ-а, чиме је створен
основ за даљу подршку Европске агенције за безбедност ваздушне пловидбе овој регионалној иницијативи.
Представник ИКАО-а, Џорџ Фирикан, такође је
изнео пуну подршку Комитету и похвале српском
Директорату за досадашњи рад и председавање у
2017. години уз најаву могућности да се и ИКАО активније укључи у рад Комитета.
Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, Мирјана Чизмаров, је на
крају састанка симболично предала заставу Комитета, Зденку Блашку, државном секретару у Министарству транспорта и инфраструктуре Републике Словачке, која Комитетом председава у 2018. години.
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СРПСКИ СПАСИЛАЧКИ ТИМ

СПРЕМНИ ЗА
ОДБРАНУ
Српски спасилачки тим је невладина организација основана са циљем да интервенише на територији Србије, земљама у окружењу и Балкану у хитним
случајевима и ванредним ситуацијама (земљотреси,
поплаве, пожари, елементарне непогоде и сл.) када
је нечији живот, имовина или животна средина у
опасности. У суштини овај тим представља зачетак
грађанског самоорганизовања, у свету познатијег
као цивилна заштита, у оквиру којег волонтери
пружају логистичку подршку професионалним и
владиним секторима за пожар, ванредне ситуације
у случајевима природних катастрофа, поплава, елементарних непогода и суочавањем са последицама и
разарањима која настају као последице.
Тим постоји од марта 2012. године, а од 2013.
године имају потписан и Протокол о сарадњи са
Националним тимом за ванредне ситуације Грчке,
као менторима, о заједничком наступању, едукацији
и реаговању у ванредним ситуацијама. До данас су
обезбеђивали Београдски карневал бродова, Београдску регату и још неке јавне манифестациеј и
концерте, а учествовали су и на разним конференцијама, обукама и показни вежбама.
Српски спасилачки тим је у мају 2017. године
примљен и у EVOLSAR, Европску асоцијацију волонтерских спасилачких цивилне заштите тимова,
а тренутно је у процесу акредитације за систем
INSARAG, систем реаговања у ванредним ситуацијама Уједињених нација.
У мају 2015. године, овај тим је ангажован од стране Штаба и Сектора за ванредне ситуације у Србији.
Прва акција је била у Чачку, и након тога остале дане у

Обренвцу, на помоћи и спашавању угрожених од поплава. Након варедне ситуације, тим је скупљао и делио
хуманитарну помоћ у количини од 135 тона у угроженим деловима земље, као и у Републици Српској. У
Марту 2016. године а позив Републичког кризног штаба, тим је био ангажован у ванредној ситуацији поплава
у Републици Србији, и то у Лајковцу и Бору, са 24 члана. На наведеном дежурству су били специјализованји
чланови за спашаваље на води, доктори, рониоци, као
и тим за Rope rescue (тим са ужадима).
У току је формирање јединица Српског спасилачког тима по градовима Србије.
До сада су формиране јединице у Кучеву, Пожаревцу, Лајковцу и Новим Бановцима, а у току је формирање у Ваљеву,Краљеву, Трастенику, Ужицу, Великој
Плани као и осталим градовима Републике Србије.
Српски спасилачки тим тренутно броји око 200
чланова (међу којима и пет доктора) и оснива и даље
своје регионалне јединице. У приправности је и на
располагању Сектору за ванредне ситуације, Министарству одбране и Републичком кризном штабу.
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НОВОСТИ ИЗ

ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Поред такмичарских дешавања током 2017.године, у ВСС-у су спроведене и бројне
друге годишње активности, од којих вам део издвајамо. Детаљни прегледи дешавања
у ВСС и информисање чланства и шире ваздухопловне заједнице, могу се пратити
путем званичних гласила ВСС - сајт www.vss.rs и интернет група.
 На Државном првенству у падобранству, одржаном у јулу месецу, Антидопинг агенција РС извршила
је две допинг контроле спортиста падобранаца. У
складу са Законом о спречавању допинга у спорту,
ово је редовна годишња активност, којој подлежу
сви савези и учесници у систему спорта РС.

 ВСС је проглашен најбољим гранским спортским
савезом и од стране Спортског савеза Србије награђен највећим друштвено спортским признањем
у области спорта – Мајском наградом.
 У априлу месецу прошле године одржана је Изборна скупштина ВСС, на којој је изабран нови Управни и Надзорни одбор ВСС, а Лабуд Булатовић
реизабран за председника ВСС. Булатовићу је ово
трећи председнички мандат, додељен од стране
33 клуба члана ВСС и у наредне четири године ће
заједно са осталим управљачким телима ВСС радити
на развоју спортског ваздухопловства у Србији.
 Као и претходних година, у 2017. су одржани семинари о безбедности у ваздухопловству, организовани
од стране Директората цивилног ваздухопловства РС
на аеродромима у Трстенику и Ечкој. Циљеви ових семинара су да се ваздухопловна заједница информише
о актуелној регулативи, да се освеже знања, размене
мишљења и искуства, и поставе сва питања од значаја.
 ВСС је као један од националних гранских спортских савеза учествовао на Сајму спорта, који су организовали Спортски савез Србије и Министарство
омладине и спорта РС, крајем новембра месеца. На
сајму су великом броју посетилаца представљени
сви ваздухопловни спортови, а сви заинтересовани
су имали прилике да пробају симулацију летења на
једрилици, а неки и да од наших најбољих спортиста чују детаљне презентације спортова и да остваре
контакт за учлањење, обуке, тандем летове и слично.

 Поред новоизабраних на изборној скупштини, у
новембру месецу су од стране УО ВСС изабрани
чланови Ваздухопловно спортских и техничких Комисија ВСС, као и Координатори за одређене спортове. Сви изабрани су одмах одговорно приступили
својим обавезама и предложили низ мера на унапређењу спортова који су у њиховој надлежности.
Комисија за аеромоделарство
Божо Грубић, председник.
Поткомисија за ракетно моделарство
Михаило Петровић, председник; Миодраг Чипчић,
члан и Весна Катанић, члан.
Поткомисија за ваздухопловно
моделарство
Мића Тица, председник, Стеван Јановић, члан и
Лазо Ђеоргиевски, члан.
Комисија за једриличарство
Мирослав Исаковић, председник, Милорад
Ивановић, члан и Миле Мицковић, члан.
Комисија за парагла јдинг
Предраг Дудић, председник, Срђан Кесић, члан и
Драгомир Милићевић, члан.
Комисија за падобранство
Мирољуб Јанићијевић, председник, Љубиша
Наумовић, члан и Игор Жмирић, члан.
Координатор за УЛЛ Горан Стојковић
Координатор за општу авијацију
Томислав Шалетић
Координатор за балонарство
Срђан Срдић
Општа спортска комисија ВСС
Мирослав Марјановић, председник, Војислав
Ивановић, члан и Светлана Брадић, члан.
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In memoriam

 У оквиру законодавне регулативе, 2017. година је
протекла у наставку усклађивања са Законом о спорту РС из 2016. године и новоусвојеним Правилницима МОС-а, те су усвојене измене и допуне Општег
спортског правилника ВСС, Правилник о такмичарским дозволама, Правилник о раду ВСТ Комисија,
Правилник о дозволи за сезону, Стратегија развоја
ваздухопловног спорта, Такмичарски правилник за
параглајдинг и Такмичарски правилник за ваздухопловно моделарство.
 На основу резултата спортиста у 2017. години, а
у складу са Правилником о националној категоризацији врхунских спортиста, Спортски савез Србије је
категорисао следећих 14 спортиста ВСС:
Заслужни ранг
Светозар Гостојић
Горан Ђурковић
Драган Попов
Бојан Гостојић
Дејан Валек
Миодраг Чипчић
Иван Павлов
Међународни ранг
Михаило Петровић
Кристина Чипчић
Петар Лончар.
Национални ранг
Слободан Малетић
Радоје Благојевић
Владимир Бачанин
Жива Ковачки
 Такође, према резултатима из 2017. године, а у
складу са Правилником о стипендирању, од наведених категорисаних спортиста, за стипендисте МОС-а
је одређено осам следећих спортиста:
Заслужни ранг
Горан Ђурковић
Драган Попов
Бојан Гостојић
Дејан Валек
Миодраг Чипчић
Иван Павлов
Међународни ранг
Михаило Петровић
Кристина Чипчић
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Професор др
Александар
Вег
У прошлој години ВСС је задесио огроман губитак једног од најбољих. Професор др Александар
Вег (1959-2017) напустио је породицу, пријатеље и
ваздухопловство, 24. јуна приликом удеса једрилице
недалеко од спортског аеродрома Велики Радинци
код Сремске Митровице. Александар Вег је био редовни професор Машинског факултета у Београду,
Катедре за теорију механизама и машина, а у ВСС је
био активан као члан Управног одбора ВСС, председник Комисије за ваздухопловно једриличарство,
инструктор једриличарства и пилот једрилице.
Човек великог искуства, знања и ентузијазма, покретао је све око себе и осмехом и животном енергијом и немогуће чинио реалним. Последњих година
своје каријере летео је на спортском аеродрому у
Сремској Митровици, где је бринуо о клубу и покушавао да заинтересује младе за једрење небом. И
успевало му је, јер поред позитивности, био је један
од ретких који је умео да пренесе знање. Свој живот
је на крају дао ономе за шта је, између осталог, живео – једрилици и летењу.
Сви његови сарадници из Ваздухопловног савеза Србије, памтиће га кроз сав будући рад у ваздухопловном једриличарству, кроз његов допринос
овом спорту и истицати његову посвећеност и свесрдну подршку за развој ваздухопловства.
„Човек од природе нијо добио крила, али јесте жељу за летењем, јер док из ваздуха посматра
земљу, осећа се слободно и доминантно, баш попут птице.“, сећамо се речи Александра Вега
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ПАРАГЛАЈДИНГ - ПРЕЛЕТ
РБ

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА
ЛИГА СРБИЈЕ, 1.
КОЛО

МЕСТО
ОДРЖАВАЊА

ГЛАВНИ ТЕРМИН

ВРШАЦ

28.АПРИЛ – 2.МАЈ

РЕЗЕРВНИ
ТЕРМИН

НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОР

1

ВРШАЦ ОПЕН

2

НОВИ ПАЗАР ОПЕН

РЕВИЈАЛНО

НОВИ ПАЗАР

12-13.МАЈ

30.ЈУН-1.ЈУЛ

ПГК „ ЈАСТРЕБ“ НОВИ ПАЗАР

3

ТУПИЖНИЦА ОПЕН

ЛИГА СРБИЈЕ, 2.
КОЛО

КЊАЖЕВАЦ

25-27.МАЈ

1-3.ЈУН

ПГК „БАБИН ЗУБ“ КЊАЖЕВАЦ

4

ДП СРБИЈЕ, СЛОВЕНИЈЕ
И БИХ

ДП И ЛИГА СРБИЈЕ,
3.КОЛО

ФАИ 2

НИШ

10-16.ЈУН

ВСС, ПГК „ГРУНФ“ И КСЛИБ
„АРЕС“

5

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

ЕП

ФАИ 1

ПОРТУГАЛ

14-28.ЈУЛ

ФАИ, НАК ПОРТУГАЛ

РАШКА ОПЕН

ЛИГА СРБИЈЕ,
4.КОЛО

ФАИ 2

КОПАОНИК

11-16.АВГУСТ

ПГК „ГОЛИЈА“ РАШКА

6

ФАИ 2

КСЛИБ „АРЕС“ БЕОГРАД

ПАРАГЛАЈДИНГ - ПРЕЦИЗНО СЛЕТАЊЕ ПАРАГЛАЈДЕРОМ
РБ

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА

МЕСТО
ОДРЖАВАЊА

ГЛАВНИ ТЕРМИН

РЕЗЕРВНИ
ТЕРМИН

НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОР

20-22.АПРИЛ

КВС „КОШАВА“ БЕОГРАД

1

ДП СРБИЈЕ И ЕВРОПСКИ
КУП

ДП И ЛИГА СРБИЈЕ,
1. КОЛО

ФАИ 2

НОВИ САД

13-15.АПРИЛ

2

ПРЕДСВЕТСКО
ПРВЕНСТВО И ДП
РУМУНИЈЕ

ЛИГА СРБИЈЕ, 2.
КОЛО

ФАИ 2

ВРШАЦ

18.-20.МАЈ

3

ЗЛАТИБОР АЦЦ КУП

ЛИГА СРБИЈЕ, 3.
КОЛО

ФАИ 2

ЗЛАТИБОР

25-26.АВГУСТ

1-2.СЕПТЕМБАР

ПГК „ЦИРУС“ ЗЛАТИБОР

4

ГОЧ ОПЕН

ЛИГА СРБИЈЕ, 4.
КОЛО

ФАИ 2

ВРЊАЧКА БАЊА

8-9.СЕПТЕМБАР

13-14.ОКТОБАР

СК „ВЕРТИГО“ ВРЊАЧКА БАЊА

5

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

ЕП

ФАИ 1

СЛОВЕНИЈА

16-21.СЕПТЕМБАР

6

ПРОКУПЉЕ ОПЕН

РЕВИЈАЛНО

ФАИ 2

ПРОКУПЉЕ

29-30.СЕПТЕМБАР

6-7.ОКТОБАР

УЕС „ТОПЛИЦА“ ПРОКУПЉЕ

ВСС И СПК „БЕРКУТ“ ВРШАЦ

ФАИ, НАК СЛОВЕНИЈА

АЕРОМОДЕЛАРСТВО - ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО
РБ

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

ГЛАВНИ
ТЕРМИН

РЕЗЕРВНИ ТЕРМИН

НЕПОСРЕДНИ
ОРГАНИЗАТОР

1

9. КОПЛАС ПРО КУП

ЛИГА СРБИЈЕ
F1N, 1. КОЛО

F1N, F1N-150

НОВА ПАЗОВА

24-25.
ФЕБРУАР

31. МАРТ-1. АПРИЛ

АК „НОВА ПАЗОВА“

2

4. ОТВОРЕНО БАЧКА
ИНДОР КУП И ОПВ

ЛИГА СРБИЈЕ
F1N, 2. КОЛО

F1N, F1N-150

СОМБОР

4. МАРТ

11. МАРТ

АК „СОМБОР“

3

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО

ДП

F1N

НОВА ПАЗОВА

24-25. МАРТ

31. МАРТ-1. АПРИЛ

АК „НОВА ПАЗОВА“

4

ЗРЕЊАНИН ИНДОР
ОПЕН 2018

ЛИГА СРБИЈЕ
F1N, 3.КОЛО

F1N, F1N-150

ЗРЕЊАНИН

11. МАРТ

11. НОВЕМБАР

АК „ЗРЕЊАНИН“

5

ПАН КУП 2018

ЛИГА СРБИЈЕ
F1A,B,C,H,
1.КОЛО

F1A, F1B, F1C,
F1H

ЗРЕЊАНИН

15. АПРИЛ

20. МАЈ

АК „ЗРЕЊАНИН“

6

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО

ДП

F1E

КРЧЕДИН

13. МАЈ

20. МАЈ

АК „СОМБОР“

7

22. БАЧКА КУП И ОПВ

ЛИГА СРБИЈЕ
F1A, B, C, H,
2.КОЛО

F1A, F1B, F1C,
F1H, F1Q

РАНЧЕВО

2. ЈУН

9. ЈУН

АК „СОМБОР“

8

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО

ДП

F1A, F1B, F1C,
F1H

РАНЧЕВО

3. ЈУН

10. ЈУН

АК „СОМБОР“

9

51. СВЕТСКИ КУП
„ЂОРЂЕ ЖИГИЋ“

СВЕТСКИ КУП,
ФАИ 2

F1A, F1B, F1C

АРАДАЦ

17. ЈУН

24. ЈУН

АК „ФРАЊО КЛУЗ“ ЗЕМУН

10

35. СВЕТСКИ КУП
„СРЕМ КУП“

СВЕТСКИ КУП,
ФАИ 2

F1A, F1B, F1C,
F1H, F1Q

АРАДАЦ

16. ЈУН

23. ЈУН

АК „НОВА ПАЗОВА“

11

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

ЕП, ФАИ 1

F1A, F1B, F1C

МАЂАРСКА

23-30. ЈУЛ

ФАИ, НАК МАЂАРСКА

12

ЈУНИОРСКО СВЕТСКО
ПРВЕНСТВО

СП, ФАИ 1

F1A, F1B, F1P

БУГАРСКА

6-11. АВГУСТ

ФАИ, НАК БУГАРСКА

13

ВИНГ КУП

ЛИГА
СРБИЈЕF1A, B,
C, H
3. КОЛО

F1A, F1B, F1C,
F1H

АРАДАЦ

23. АВГУСТ

28. ОКТОБАР

АК „ВИНГ“ БЕОГРАД

14

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО

ДП

RC

ПАНЧЕВО

2. СЕПТЕМБАР

9. СЕПТЕМБАР

АК „УТВА“ ПАНЧЕВО

15

6. МЕМОРИЈАЛ ИВАН
ШЕКУЛАРАЦ

ЛИГА СРБИЈЕ
F1A, B, C, H, 4.
КОЛО

F1A, F1B, F1C,
F1H, F1Q

ТРСТЕНИК

6. ОКТОБАР

13. ОКТОБАР

АК „ТРСТЕНИК“

16

СУБОТИЦА ИНДОР
2018

ЛИГА СРБИЈЕ
F1N, 4. КОЛО

F1N, F1N-150

СУБОТИЦА

18.НОВЕМБАР

25.НОВЕМБАР

ВМК „СУБОТИЦА“
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АЕРОМОДЕЛАРСТВО – РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО
РБ

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ГЛАВНИ ТЕРМИН

РЕЗЕРВНИ ТЕРМИН

НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОР

14. АПРИЛ

21. АПРИЛ

АК „НОВА ПАЗОВА“

С.МИТРОВИЦА

2. ЈУН

9. ЈУН

АК „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

1

1.КОЛО ЛИГЕ

ЛИГА СРБИЈЕ

ВОЈКА

2

2.КОЛО ЛИГЕ

ЛИГА СРБИЈЕ

3

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО

СП, ФАИ 1

ПОЉСКА

25. АВГУСТ – 2.
СЕПТЕМБАР

4

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО

ДП

ВОЈКА

22. И 23.
СЕПТЕМБАР

29. И 30. СЕПТЕМБАР

АК „НОВА ПАЗОВА“

5

3.КОЛО ЛИГЕ

ЛИГА СРБИЈЕ

Б. КАРЛОВАЦ

6. ОКТОБАР

13. ОКТОБАР

АК „САВСКИ ПРВЕНАЦ“ БЕОГРАД

6

4.КОЛО ЛИГЕ

ЛИГА СРБИЈЕ

ВОЈКА

27. ОКТОБАР

3. НОВЕМБАР

АК „НОВА ПАЗОВА“

ФАИ, НАК ПОЉСКА

ПАДОБРАНСТВО
РБ

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА

МЕСТО
ОДРЖАВАЊА

ГЛАВНИ ТЕРМИН

РЕЗЕРВНИ
ТЕРМИН

НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОР

1

БАЛКАНСКИ ПАДОБРАНСКИ КУП

РЕВИЈАЛНО

Л.ЈАРАК, БЕОГРАД

11-14.МАЈ

18-21. МАЈ

ПК „АРХИСТРАТИГ“ БЕОГРАД

2

ПАДОБРАНСКИ МАЈСКИ КУП

РЕВИЈАЛНО

ПАРАЋИН

27-28.МАЈ

2-3. ЈУН

АК „НАША КРИЛА“ ПАРАЋИН

3

ПАДОБРАНСКИ КУП „ПЕТ
ЗВИЈЕЗДА“

РЕВИЈАЛНО,
МЕЂУНАРОДНО

БАЊА ЛУКА

2-3.ЈУН

АК „БАЊА ЛУКА“

4

ПАДОБРАНСКИ КУП СУБОТИЦЕ

РЕВИЈАЛНО

СУБОТИЦА

14-16.ЈУН

5

КУП ПРИЈЕДОРА „ПЕТРОВДАНСКИ
КУП“

РЕВИЈАЛНО,
МЕЂУНАРОДНО

28-30. ЈУН

АК „ИВАН САРИЋ“ СУБОТИЦА

ПРИЈЕДОР

7-8.ЈУЛ

6

64. ДРЖАВНО ПАДОБРАНСКО
ПРВЕНСТВО У КЛАСИЧНИМ
ДИСЦИПЛИНАМА

ДП

Л.ЈАРАК, БЕОГРАД

27-29.ЈУЛ

7

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У
КЛАСИЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА

СП, ФАИ 1

БУГАРСКА

24-31.АВГУСТ

8

ПАДОБРАНСКИ КУП ПАРАЋИН
2018

РЕВИЈАЛНО

ПАРАЋИН

29-30.СЕПТЕМБАР

6-7. ОКТОБАР

АК „НАША КРИЛА“ ПАРАЋИН

9

ДЕЛТА КУП

РЕВИЈАЛНО

Л.ЈАРАК, БЕОГРАД

20-21.ОКТОБАР

27-28. ОКТОБАР

ПК „ДЕЛТА“ БЕОГРАД

РЕЗЕРВНИ
ТЕРМИН

НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОР

АК „ПРИЈЕДОР“
3-5. АВГУСТ

КОМИСИЈА ЗА ПАДОБРАНСТВО
ФАИ, НАК БУГАРСКА

ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО
РБ

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА

МЕСТО
ОДРЖАВАЊА

ГЛАВНИ ТЕРМИН

1

63. ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО
У ВАЗДУХОПЛОВНОМ
ЈЕДРИЛИЧАРСТВУ

ДП

ЧЕНЕЈ, НОВИ САД

7-17. ЈУЛ

АК „НОВИ САД“

2

35.ФАИ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО –
15М, СТАНДАРД И КЛУБ КЛАСА

СП

ПОЉСКА

8-21. ЈУЛ

ФАИ

3

35. ФАИ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО –
ОТВОРЕНА, 18 м И 20 м КЛАСА

СП

ЧЕШКА

28. ЈУЛ – 11. АВГУСТ

ФАИ

УЛТРАЛАКО ЛЕТЕЊЕ
РБ
1

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА
ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ЗА УЛЛ
У ПРЕЦИЗНОМ СЛЕТАЊУ И
НАВИГАЦИЈИ

ДП

МЕСТО
ОДРЖАВАЊА

ГЛАВНИ ТЕРМИН

РЕЗЕРВНИ
ТЕРМИН

НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОР

ЋУПРИЈА

25-26.АВГУСТ

1-2.СЕПТЕМБАР

АК „ЋУПРИЈА“

ОПШТА АВИЈАЦИЈА
РБ

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА

МЕСТО
ОДРЖАВАЊА

ГЛАВНИ ТЕРМИН

РЕЗЕРВНИ
ТЕРМИН

НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОР

27-30.
СЕПТЕМБАР

АК „НАША КРИЛА“ ПАРАЋИН

1

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У
ПРЕЦИЗНОМ И РЕЛИ ЛЕТЕЊУ

ДП

ПАРАЋИН

20-23. СЕПТЕМБАР

2

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У РЕЛИ
ЛЕТЕЊУ

СП, ФАИ 1

СЛОВАЧКА

5-11. АВГУСТ

ФАИ, НАК СЛОВАЧКА

БАЛОНАРСТВО
РБ

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА

МЕСТО
ОДРЖАВАЊА

ГЛАВНИ ТЕРМИН

РЕЗЕРВНИ
ТЕРМИН

НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОР

1

КУП СРБИЈЕ У БАЛОНАРСТВУ

РЕВИЈАЛНО

КРУШЕВАЦ

28.ЈУН – 1.ЈУЛ

БК „ДАМБОС“ БЕОГРАД

2

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У
БАЛОНАРСТВУ

ДП

СЕНТА

6-9. СЕПТЕМБАР

БК „ДАМБОС“ БЕОГРАД
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Адресар Ваздухопловног савеза Србије
1. Aеро клуб „Ада“ - Ада
Заступник: Стојан Мрђанов
Ул. Змај Јовина бб, 24430 Ада
Тел: 063/70-58-877 (Стојан Мрђанов)
Емаил: ljubicadimitrov@gmail.com
2. Аеро клуб „Живица Митровић“ Бела Црква
Заступник: Златко Жак
Ул. 1. октобра 28, П.фах 52, 26340 Бела Црква
Тел: 063/8265-223 (Златко Жак)
Емаил: akzivicamitrovic@gmail.com
3. Аеро клуб „Аеро Еду“ – Београд
Заступници: Милица Маринковић и
Дане Орловић
Светозара Марковића 50, 11000 Београд

Тел: 063/204-270 (Милица Маринковић)
Емаил: milicam.aero@gmail.com
4. Аеро клуб „Београд“ – Београд
Заступници: Милош Павловић и Лазар Лаћимић
Краља Петра 36, 11000 Београд
Тел: 064/237-27-27 (Милош Павловић)
Емаил: aerobeograd@yahoo.com
5. Аеро клуб „ Јат“ - Београд
Заступници: Слободан Пејић и Олгица Лазић
Ул. Бранкова 18, 11000 Београд
Тел: 011/262-8829, 063/353-177 (Воја Ивановић)
Емаил: glajder@yahoo.com
6. Аеро клуб „Савски првенац“ – Београд
Заступници: Огњен Булатовић и
Владимир Булатовић
Војводе Миленка 35/1, 11000 Београд
Тел: 063/220-621 (Лабуд Булатовић)
Емаил: labud@vss.rs
7. Балонарски клуб „Дамбос“ Београд
Заступник: Снежана Срдић
Антифашистичке борбе 67, 11000 Београд
Тел: 064/895-81-49 (Срђан Срдић)
Емаил: bkdambos@gmail.com
8. Спортски клуб слободног летења и
бициклизма „Арес“ - Београд
Заступник: Милена Павловић
Узун Миркова 4/1, 11000 Београд
Тел: 063/270-901 (Милена Павловић)
Емаил: m.pavlovic@vss.rs
9. Аеро клуб „Ваја“ – Београд
Заступници: Зоран Френц и Жива Френц
Гандијева 202/21, 11070 Нови Београд
Тел: 011/2153-752, 063/316-896 (Жива Френц)
Емаил: zivafrenc@yahoo.com,
miroslavkonta@gmail.com
10. Аеро клуб „Фрањо Клуз“ - Земун
Заступници: Никола Боровац и Никола
Цвјетићанин
Цара Душана 57, 11080 Земун
Тел: 063/270-639 (Никола Боровац)
Емаил: nborovac@eunet.rs
11. Клуб ваздухопловних спортова
„Кошава“ - Београд
Заступници: Зоран Вукасовић и Богдан Бундало
Војвођанска 407ж, 11271 Сурчин
Тел: 064/88-324-66 (Слободан Малетић)
Емаил: slobodan.maletic@paraglajding.org
12. Назив клуба Аеро клуб „Делта“ –
Кањижа
Заступник: Миклош Оноди
Николе Тесле 4, 24420 Кањижа
Тел: 024/874-665, 063/590-823 (Миклош Оноди)
Емаил: onodimiklos@gmail.com

13. Аеро клуб „Кикинда“ - Кикинда
Заступник: Ника Адамов
Башаидски друм бб, 23300 Кикинда
Тел: 061/146-16-66 (Ника Адамов),
063/8735-143 (Марко Прочикевић)
Емаил: nikaadamov@yahoo.com, promarco@mts.rs
14. Параглајдинг клуб „Соколица“ Косовска Митровица
Заступник: Драган Мартиновић
Краља Петра 1 52, 38220 Косовска Митровица
Тел: 065/441-41-41 (Драган Мартиновић)
Емаил:martintattookm@yahoo.com
15. Параглајдинг клуб „Бабин зуб“ –
Књажевац
Заступник: Саша Станковић
Књаза Милоша 41, 19350 Књажевац
Тел: 064/353-86-12 (Саша Станковић)
Емаил: marrkkoprvulovic@gmail.com
16. Аеро клуб „Нова Пазова“ - Нова
Пазова
Заступник: Никола Бунчић
Краља Петра 1 Карађорђевића 27, 22330 Нова
Пазова
Тел: 063/732-50-35 (Никола Бунчић),
063/865-81-82 (Мартин Грубић)
Емаил: martin.grubic@yahoo.com

25. Спортски параглајдинг клуб
„Беркут“ - Вршац
Заступници: Нинко Кљуковница и Драган Попов
Стеријино сокаче бб, 26300 Вршац
Тел: 063/386-183 (Нинко Кљуковница),
063/71-20-765 (Г.Ђурковић)
Емаил: paragliding.vrsac@gmail.com
26. Аеро клуб „Ћуприја“ – Ћуприја
Заступник: Горан Стојковић
Змај Јове Јовановића 2, 35230 Ћуприја
Тел: 035/84-77-077, 063/600-324 (Горан
Стојковић)
Емаил: goran@aircuprija.rs
27. Аеро клуб „Трстеник“ - Трстеник
Заступник: Горан Бошковић
Живадина Апостоловића 7, П.фах 17, 37240
Трстеник
Тел: 069/607-319 (Зоран Живковић)
Емаил: aktrstenik@gmail.com
28. Аеро клуб „Сремска Митровица“ Сремска Митровица
Заступници: Татјана Јевтић и Мирко Павловић
Змај Јовина 2а, П.фах 15, 22000 Сремска
Митровица
Тел: 063/398-648 (Мирко Павловић),
063/622-449 (Драган Јевтић)
Емаил: aerosm.aksm@gmail.com

17. Аеро клуб „Наша Крила“ – Параћин
Заступници: Светлана Симић и Дејан Благојевић
Бранка Крсмановића 55, П.фах 46, 35250
Параћин
Тел: 063/825-35-90 (Светлана Симић),
063/75-75-250 (Љ.Наумовић)
Емаил: office@aeroklubpn.org.rs,
sky-naum@eunet.rs

29. Параглајдинг клуб „Грунф“ - Ниш
Заступник: Горан Вучковић
Страхињића Бана 2а, 18000 Ниш
Тел: 063/402-919 (Горан Вучковић), Угљеша Јонџић
(063/424-803)
Емаил: goran.vuckovic71@gmail.com,
jondzic@yahoo.com

18. Параглајдинг клуб „Бели Орлови“ Пожаревац
Заступници: Иван Николић и Милош Купрешак
Партизанска 1, 12000 Пожаревац
Тел: 063/335-455 (Мирослав Марјановић)
Емаил: pk.beliorlovi@gmail.com

30. Аеро клуб „Зрењанин“ – Зрењанин
Заступник: Јон Кадарјан
Београдски пут бб, 23000 Зрењанин, Аеродром
Ечка
Тел: 060/58-55-883 (Маринел Гилезан)
Емаил: adeckazr@yahoo.com

19. Параглајдинг клуб „Голија“ – Рашка
Заступник: Предраг Дудић
Ибарска бб, 36350 Рашка
Тел: 064/111-77-24 (Предраг Дудић)
Емаил: pedja_para@yahoo.com

31. Падобрански клуб ветерана 63.
падобранске бригаде „Архистратиг“ Београд
Заступник: Милорад Ђошић
Милоша Зечевића 8/9, 11000 Београд
Тел: 064/11-69-690 (Ненад Кузмановић)
Емаил: ky3man@gmail.com

20. Аеро клуб „Сомбор“ – Сомбор
Заступници: Андрија Шил и Габор Бочковић
Венац Живојина Мишића 14, 25000 Сомбор
Тел: 063/170-52-31 (Андрија Шил)
Емаил: andrijasil@yahoo.com
21. Ваздухопловно моделарски клуб
„Суботица“ – Суботица
Заступник: Дарко Сарић Лукендић
Матије Гупца 7, 24000 Суботица
Тел: 063/852-28-28 (Емил Ханак)
Емаил: vmksubotica@gmail.com
22. Аеро клуб „Тител“ - Тител
Заступник: Стеван Лочки
Главна 1, 21240 Тител
Тел: 062/531-612 (Ладислав Фиршт),
063/113-77-69 (Стеван Лочки)
Емаил: lfirst@open.telekom.rs
23. Спортско авантуристички клуб
„Фанатик“ - Ваљево
Заступник: Зоран Мишковић
Попарски пут 35/2, 14000 Ваљево
Тел: 064/128-65-57 (Зоран Мишковић)
Емаил: fanaticva@ptt.rs
24. Аеро клуб „Војка“ - Војка
Заступник: Бранислав Чобановић
Светог Саве 2, 22313 Војка
Тел: 063/111-15-16 (Бранислав Чобановић)
Емаил: bane1970@ptt.rs

32. Аеро клуб „Винг“ - Београд
Заступник: Бранко Бјелић
Титоградска 2б/1, 11080 Земун
Тел: 066/053-052 (Бранко Бјелић),
060/011-48-08 (Драган Лакић)
Емаил: aero.boske@gmail.com, laki.f1c@gmail.com
33. Параглајдинг клуб „Еол“ – Краљево
Заступник: Слободан Обреновић
Душана Поповића 25, 36000 Краљево
Тел: 064/22-32-050 (Слободан Обреновић)
Емаил: zikoglisovic@gmail.com
34. Аеро клуб „Крилаш“ Петровац на Млави
Заступници: Миодраг Николић и Родољуб
Стевановић
Бате Булића бб, 12300 Петровац
Тел: 063/84-34-019 (Миодраг Николић)
Емаил: rodja09@live.com
35. Моделарски клуб „ Јуниор“ Косовска Митровица
Заступник: Вељко Вучић
Колашинска бр.30, 38220 Косовска Митровица
Тел: 028/497-784 (Вељко Вучић)
Емаил: mkjunior.km@gmail.com
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36. Аеро клуб „Иван Сарић“ Суботица
Заступник: Милан Радојчин
Матије Губца 7, 24000 Суботица
Тел: 063/552-230 (Милан Радојчин)
Емаил: office@aeroklubivansaric.rs
37. Параглајдинг клуб „Цирус“ - Златибор
Заступници: Жељко Палчић и Миодраг Бујић
Чоловића брдо бб, 31315 Златибор
Тел: 064/978-77-45 (Миодраг Бујић)
Емаил: pkcirus@yahoo.com
38. Аеро клуб „Кумулус“ - Нови Сад
Заступник: Дејан Валек
Прешернова 13а, 21000 Нови Сад
Тел: 064/246-9786 (Дејан Валек)
Емаил: dvalek83@gmail.com
39. Спортски клуб „Вертиго“ Врњачка Бања
Заступник: Томислав Радовић
Липовачка 27, 36210 Врњачка Бања
Тел: 064/299-299-1 (Драгослав Радовић)
Емаил: vertigovb@gmail.com
40.Назив клуба Параглајдинг клуб
„АИР 037“ – Крушевац
Заступник: Милан Бујић
Достојевског 19, 37000 Крушевац
Тел: 037/352-1090, 064/3171-949 (Милан Бујић)
Емаил: paragliding037@gmail.com
41. Параглајдинг клуб „Парасекс“ Чачак
Заступници: Милош Гагић и Дејан Јекић
Браће Глишић 14, 32000 Чачак
Тел: 060/418-41-44 (Милош Гагић),
060/720-16-40 (Дејан Јекић)
Емаил: milos.gms@gmail.com,
dejanjekic@gmail.com
42. Аеро клуб „Утва“ - Панчево
Заступници: Слободан Малушић и Синиша
Шијачић
Жарка Зрењанина 28, 26000 Панчево
Тел: 063/413-573 (Синиша Шијачић)
Емаил: ssijacic@yahoo.com
43. Пaраглајдинг клуб “ГМ” Горњи Милановац
Заступник: Михаило Филиповић
Војводе Арсенија Ломе 1, 32300 Горњи Милановац
Тел: 064/222-1975 (Михаило Филиповић)
Емаил: mihailo.filipovic@gmail.com
44. Спортско удружење
ваздухопловног спорта „Соко“ Београд
Заступник: Саша Недељковић
Хајдук Вељкова 17, Сурчин 11271
Тел: 060/630-36-00 (Саша Недељковић)
Емаил: batasalevr@yahoo.com
45. Падобрански клуб „Дијамант“ Београд
Заступник: Матија Лешић
Српског хусарског пука 121, 11213 Београд
Тел: 066/048-148 (Матија Лешић)
Емаил: office@pkdijamant.com
46. Параглајдинг клуб „Пегаз“ Ивањица
Заступници: Драган Рајковић и Зоран Лазић
Венијамина Маринковића 33, 32250 Ивањица
Тел: 064/167-55-55 (Драган Рајковић),
064/815-53-62 (Зоран Лазић)
Емаил: d.rajkovic62@gmail.com
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47. Аеро клуб „Овчар-Каблар“ – Чачак
Заступници: Миљан Радосављевић
Обилићева 20/20, 32000 Чачак
Тел: 064/82-55-719 (Миљан Радосављевић)
Емаил: cikloflight@gmail.com
48. Спортски клуб „Даст Девил“ Београд
Заступници: Зоран Николић и Весна Миловановић
Николић
Петра Мартиновића 14, 11000 Београд
Тел: 062/385-552 (Младен Николић)
Емаил: skdustdevil@gmail.com
49. Падобрански клуб „Феникс“ Београд
Заступник: Борис Вукадиновић
Козарчева 81, 11000 Београд
Тел: 064/333-64-57,
63/333-64-57 (Борис Вукадиновић)
Емаил: skydivedoo@gmail.com
50. Падобрански клуб „Делта“ – Београд
Заступници: Зоран Станојевић и Игор Жмирић
Батајнички друм бб, 11080 Земун
Тел: 060/612-73-58 (Зоран Станојевић)
Емаил: zokizmaj@gmail.com
51. Аеро клуб „Пегаз“ - Стара Пазова
Заступник: Мирослав Станчевић
Хвјездославова 139, 22300 Стара Пазова
Тел: 065/215-14-77 (Мирослав Станчевић)
Емаил: miroslav.stancevic@pegazdoo.rs
52. Аеро клуб „Бор“ – Бор
Заступник: Часлав Стаменковић
Зелени булевар бб, 19210 Бор
Тел: 063/40-39-30 (Часлав Стаменковић)
Емаил: caslav_bor@open.telekom.rs
53. Аеро клуб „Аеросекс“ - Београд
Заступник: Филип Милановић
Савски кеј 69а, 11070 Нови Београд
Тел: 063/205-567 (Милош Илић)
Емаил: clubaerosex@gmail.com
54. Параглајдинг клуб „ Јастребац“ –
Алексинац
Заступници: Дејан Стојановић и Срђан
Станојевић
Мајора Тепића 50, локал 46, 18222 Алексинац
Тел: 063/472-115 (Дејан Стојановић)
060/396-12-63 (Срђан Станојевић)
Емаил: ntajan68@yahoo.com
55. Аеро клуб „Михајло Петровић“ Бан.Карловац
Заступници: Исидор Вујовић, Љубинка Гачановић
Кнеза Милоша 48, 26230 Банатски Карловац
Тел: 063/82-537-87 (Исидор Вујовић)
Емаил: cancarevic_cane@hotmail.com
56.Назив клуба Аеро клуб „Нови Сад“ Нови Сад
Заступник: Драгољуб Самарџић
Међународни пут 257, Аеродром Ченеј,
21000 Нови Сад
Тел: 063/500-990 (Драгољуб Самарџић)
Емаил: office@akns.rs
57. Аеро клуб „Смедерево“ Смедерево
Заступник: Жељко Ивошевић
Ул. Фрање Клуза бб, П.фах 65, 11300 Смедерево
Тел: 064/187-82-44 (Драгољуб Спасић)
Емаил: aksmederevo@yahoo.com

58. Клуб екстремних спортова
„Вертикал Адреналин“ - Трстеник
Заступник: Љубиша Митровић
Обрена Антића 9/1/4, 37240 Трстеник
Тел: 060/071-00-46 (Љубиша Митровић)
Емаил: еnter_ts@yahoo.com ,
59. Аеро клуб „Радошево“ - Ариље
Заступник: Петар Марјановић
Радошево, 31230 Ариље
Тел: 031/898-005,
031/389-24-43 (Петар Марјановић)
Емаил: akradosevo@gmail.com
60. Аеро клуб „Михајло Живић“ Крушевац
Заступници: Аца Ђорђевић и Зоран Николић
Веце Корчагина 7, 37000 Крушевац
Тел: 065/939-2000 (Аца Ђорђевић)
Емаил: yuflymaster@gmail.com
61. Падобранска екипа Војске Србије
„Небеске Видре“
Вођа: Слободан Јовановић
Сарајевска бб, 18000 Ниш
Тел: 060/306-852 (Слободан Јовановић)
Емаил: arrow_animation@yahoo.com
62. Параглајдинг клуб „Бели Анђео“ Пријепоље
Заступник: Илија Андрејић
Четврти децембар 1, 31300 Пријепоље
Тел: 033/710-057, 064/158-83-77 (Илија Андрејић)
Емаил: ilijaandrejic@yahoo.com
63. Аеро клуб „Skydive“ - Нови Сад
Заступници: Данијела Киндернај и Саша
Љашкевић
Качићева 13, 21000 Нови Сад
Тел: 063/171-44-43 (Саша Љашкевић)
Емаил: tandemskydivenovisad@eunet.rs
64. Спортско аеро удружење „ Јастреб“ Нови Пазар
Заступници: Санел Тртовац и Един Маврић
Војковачка 51, 36300 Нови Пазар
Тел: 063/650-737 (Един Маврић)
Емаил: akjastreb@gmail.com
65. Спортско удружење „Чачански
аероклуб“ - Чачак
Заступник: Вук Марковић,
Трнавска 31, 32000 Чачак
Тел: 065/855-44-09 (Вук Марковић)
Емаил: airportravan@gmail.com
66. Удружење екстремних спортова
„Топлица“ – Прокупље
Заступник: Саша Миљковић
8.Марта 26, 18400 Прокупље
Тел: 069/606-586 (Саша Миљковић)
Емаил: info.uest@gmail.com

