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ЧЛАНОВИМА
ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НЕПОСРЕДНИХ ОРГАНИЗАТОРА ДРЖАВНИХ ПРВЕНСТАВА,
МЕЂУНАРОДНИХ ФАИ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ И ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ, И
ДРУГИХ ВАЗДУХОПЛОВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ЋЕ БИТИ
УВРШTЕНЕ У ЗВАНИЧНИ КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ВСС ЗА 2017. ГОД.
У складу са чланом 156. Закона о спорту РС и чланом 51. Статута ВСС,
Ваздухопловни савез Србије расписује Конкурс за избор непосредних
организатора државних првенстава, светских купова, међународних отворених
такмичења и осталих такмичења која ће чинити календар активности ВСС у 2017.
години.
УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА КОЈЕ ТРЕБА ДА ОБЕЗБЕДЕ
НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОРИ ТАКМИЧЕЊА
За одржавање такмичења за које конкурише, непосредни организатор је
дужан да обезбеди следеће услове:
1. Аеродром, летилиште, терен, организационе, техничке и остале услове за
квалитетно и безбедно спровођење такмичења.
2. Службе потребне за одржавање такмичењa.
3. Смештај и исхрану такмичара за време такмичења, уз наплату накнаде од
такмичара или њихових аероклубова.
4. Смештај, исхрану, путне трошкове и прописане дневнице за службена лица на
такмичењу (осим за делегата ВСС и судије код државних првенстава).
5. Локални превоз такмичара и службених лица за време такмичења.
6. Погонски материјал за одржавање такмичења у моторном летењу, ултралаком
летењу, падобранству и једриличарству, уз наплату накнаде од такмичара или
њихових аероклубова, за издато им гориво и мазиво.
7. Припадајуће трошкове ваздухоплова и друге материјалне подршке, додељене
од стране Војске или МУП Србије, према уговору који се закључује
(осигурање ваздухоплова, трошкови превоза горива, трошкови посаде)
8. За одржавање Првенства Србије у ваздухопловном једриличарству: авионе за
шлеп једрилица са погонским материјалом и посадама, уз наплату накнаде од
такмичара или њихових аероклубова за повлачење једрилица.
9. Сву другу потребну опрему за спровођење такмичења, према захтевима
надлежне комисије.
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10. Да са ВСС потпише уговор о преузимању непосредне организације
такмичења (за Државна првенства и такмичења ФАИ 1 категорије).
11. Да припреми документа за добијање мишљења/сагласности ССС и МОС за
организовање великог међународног такмичења, у складу са чланом 162.
Закона о спорту – за организаторе великих међународних такмичења
(Такмичења ФАИ 1 и ФАИ 2 категорије - Светска првенства, Европска
првенства и Светски купови).
УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ВСС
За одржавање такмичења, ВСС ће обезбедити следеће:
1. Делегата ВСС - за Државна првенства .
2. Трошкове пута и прописане дневнице за Делегата и судије (одређене од стране
УО ВСС) – за Државна првенства.
3. Спортске медаље, пехаре и дипломе за победнике такмичења - за Државна
првенства.
4. Државну, ФАИ и ВСС заставу – за Државна првенства.
5. Прибављање одобрења од надлежних државних органа за одржавање
такмичења - за Државна првенства и за друга такмичења на захтев
непосредног организатора.
6. Стручну помоћ непосредним организаторима у организовању и одржавању
такмичења.
7. Техничку помоћ непосредним организаторима у виду опреме која је у
власништву ВСС, а на захтев непосредног организатора (радио станице,
електронска нула и слично).
8. Уговор између ВСС и непосредног организатора такмичења, о одржавању и
спровођењу такмичења (за Државна првенства и такмичења ФАИ 1
категорије).
9. Објављивање информације о такмичењу у електронској као и у штампаној
форми у годишњем билтену.
10. Извршење девизног трансфера таксе Међународној ваздухопловној
федерацији за ФАИ категорисана такмичења, након уплате непосредног
организатора на рачун ВСС-а.
ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС И_РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА
Сваки организација, члан ВСС, може да конкурише за одржавање једног
или више такмичења из овог конкурса.
У пријави треба
навести све услове које непосредни организатор
обезбеђује за организовање и одржавање такмичења за које конкурише као и
јасно назначен ранг такмичења за који се конкурише (куп, државно првенство,
(FAI 1: светско или европско првенство, FAI 2: међ.такмичење за светски куп,
отворено међ., и др.). Само исправно и потпуно попуњене пријаве ће се уважити.
Непотпуне пријаве неће бити разматране.
Рок за достављање пријава на прописаним обрасцима у Прилогу
Конкурса је 24. ОКТОБАР 2016. године за летачке и нелетачке спортове.
У прилогу су и обрасци за пријаву међународних такмичења
надлежним Комисијама ФАИ.

Управни одбор ВСС ће на основу испуњених услова из овог Конкурса и
предлога надлежне Комисије, донети одлуку о поверавању непосредне
организације аероклубу или организацији који је конкурисао. Након добијања ове
одлуке, непосредни организатор има обавезу да са Ваздухопловним савезом
Србије, као организатором Државног првенства или такмичења ФАИ 1
категорије, склопи Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе у
организацији и спровођењу добијеног такмичења, најкасније у року од тридесет
дана од доношења одлуке УО.
Пријаве и попуњене ФАИ апликације по овом Конкурсу треба послати
искључиво Канцеларији ВСС у горе наведеном року на адресу: 11000 Београд,
П.фах 568, Узун Миркова 4/1, или путем ел- поште на адресу: office@vss.rs
С поштовањем,
ВАЗДУХОПЛОВИ САВЕЗ СРБИЈЕ
генерални секретар
Жељко Овука
Прилог: обрасци пријава

