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I. ОРГАНИЗАТОР ТАКМИЧЕЊА
1.1.Организатор 65. Државног падобранског првенства Србије у класичним дисциплинама, (у даљем
тексту: такмичење) је Ваздухопловни савез Србије (у даљем тексту организатор) а непосредни
организатор је Ваздухопловни клуб „Skydive“ Бања Лука.
II. ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА
2.1. Такмичење ће се одржати од 12. до 13. октобра 2019. на спортском аеродрому Залужани у
Бања Луци.
2.2. Семинар за судије и приправнике за судије одржаће се у току ДП уколико непосредни
организатор тако одлучи.
III. ПРИЈАВЕ И КОТИЗАЦИЈА (ТАКМИЧАРСКА ТАКСА) ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ.
3.1. Прелиминарне пријаве за учешће на такмичењу подносе се Ваздухопловном савезу Србије, ул.
Узун Миркова бр. 4/1, 11000 Београд, или на мејл sport@vss.rs и office@vss.rs.
3.2. Рок за достављање прелиминарних пријава је закључно са уторком - 01. октобар 2019, до 16
часова.
3.3. Рок за достављање званичних финалних пријава је до четвртка 03. октобра 2019. са доказом о
уплати котизације, на адресу организатора: Ваздухопловни савез Србије, Узун Миркова 4/1, 11000
Београд, или на мејл sport@vss.rs и office@vss.rs. (Напомена: ВСС потврђује непосредном
организатору ВК „Skydive“ Бања Лука списак такмичара који ће учествовати у конкуренцији ДП
Србије у петак 04. октобра 2019, те се списак учесника не може и неће мењати након тог датума –
сматраће се закљученим 04. октобра 2019).
Званичне пријаве се могу подносити само на прописаном обрасцу пријаве, датом у прилогу овог
билтена, са доказом о уплати такмичарске котизације.
3.4. Пријаве достављене после 03.октобра 2019.год. подлежу плаћању додатне накнаде
организатору, у висини од 2400 дин (у динарској вредности) по такмичару, односно, 12000 дин по
екипи.
3.5. Котизација (такмичарска такса) за учешће на такмичењу износи 60000 дин по екипи или 12000
дин по појединцу, у динарској противвредности на дан уплате.
3.6. У такмичарску таксу улазе организациони трошкови такмичења, такмичарски скокови, кетерингручак на аеродрому у дане такмичења(два дана) – 8 скокова екипне конкуренције, полуфинални
и финални скокови за појединачну конкуренцију, сувенири и друго.
3.7. Такмичарска такса не обухвата трошкове смештаја и целодневну исхрану такмичара (ручак је
обезбеђен).
Такмичарска такса се уплаћује на:
Ваздухопловни савез Србије
205-19762-69 Комерцијална банка (или 170-30010930000-35 Уникредит банка, или 160-258605-67
Банка Интеса)
сврха уплате: котизација за такмичење за (име екипе – појединца)
3.8. Такмичар неће моћи да започне такмичење, уколико није уплатио такмичарску таксу.
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IV. СМЕШТАЈ, ИСХРАНА И ЛОКАЛНИ ТРАНСПОРТ ТАКМИЧАРА
4.1.
Организатор не обезбеђује смештај и целодневну исхрану за такмичаре. Смештај и исхрану
за службена лица такмичења обезбедиће организатор првенства. У току такмичарских дана
обезбеђен је ручак на терену за сва службена лица и све такмичаре. Такмичари самостално
организују смештај и исхрану (доручак и вечеру).
4.2.
Смештај за службена лица почиње од 12. октобра 2019. године, укључујући ручак, а завршава
се 13.октобра укључујући ручак (у недељу 13. октобра је ручак на терену).
4.3.
Локални транспорт такмичара од хотела до аеродрома у складу са програмом такмичења је у
одговорности самих такмичара, односно организатор не обезбеђује транспорт.
V. ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА
5.1. Такмичење ће се одржати у конкуренцији за 65. Државно падобранско првенство Србије –
класика, и у отвореној међународној конкуренцији, према Такмичарским правилима за падобранско
првенство Србије у класичним дисциплинама за 2019. годину (према деловима правилника који се
односе само на дисциплину скокови на циљ), односно, ФАИ спортинг коду, секција 5, „Competition
rules for parachuting championships in freefall style and accuracy landing“, уз измене које је одобрила
Комисија за падобранство ВСС.
5.2. У конкуренцији за 65. Падобранско првенство Србије на такмичењу могу учествовати такмичари
који су чланови ВСС, уколико имају важећу спортску дозволу ВСС/ФАИ.
5.3. Такмичење ће се одржати у екипној конкуренцији, те у појединачној мушкој, женској и јуниорској
конкуренцији, у складу са ОСП ВСС.
5.4. Екипу сачињава 5 такмичара из истог клуба, у складу са пријавом за такмичење. У складу са
Статутом ВСС, екипу може да чини и екипа Војске Србије.
5.5. Државно првенство у појединачној конкуренцији биће признато, ако на такмичењу учествује
минимум 6 такмичара чланова ВСС из најмање 2 клуба (спортске организације) који су чланови ВСС
и испуњавају услове прописане Статутом ВСС и ОСП.
Да би се остварио пласман у једној дисциплини у јуниорској или женској категорији, потребно је
најмање 4 такмичара (у јуниорској или женској категорији) члана ВСС, из најмање 2 клуба који су
чланови ВСС и испуњавају услове прописане Статутом ВСС и ОСП.
5.6. Државно првенство у екипној конкуренцији биће признато ако на такмичењу учествују најмање 4
екипе из 4 клуба који испуњавају услове (у складу са ОСП ВСС члан 45.)
На државном првенству клуб може представљати једна екипа. Назив екипе мора бити исти као и
назив спортске организације која је члан ВСС.  Чланови екипе морају бити регистровани за исту
спортску организацију која је члан ВСС, што се доказује важећом такмичарском дозволом. Екипа
мора бити пријављена организатору у складу са званичним билтеном такмичења и не може се
мењати у току такмичења.
5.7. Такмичење ће се одржати у свему према ОСП и такмичарским правилима за 65. ППС у
класичним дисциплинама (у деловима који се односе на дисциплину скокови на циљ).
5.8. Организатор обезбеђује простор и други прибор за боравак такмичара и службених лица
(сунцобрани, шатор). Пољске столове за паковање падобрана, обезбеђују сами такмичари, односно
екипе учеснице.
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VI. ВАЗДУХОПЛОВ ЗА ПАДОБРАНСКЕ СКОКОВЕ И МЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ
6.1 Падобрански скокови на циљ изводиће се екипно и појединачно на циљ из авиона АН-2, које
обезбеђује организатор такмичења. Организатор задржава право промене типа ваздухоплова.
6.2. Падобрански скокови изводиће се под метеоролошким условима како је прописано
Такмичарским правилима за класичне дисциплине ВСС и Правилником о падобранству.
VII. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
7.1. Такмичари морају да испуњавају следеће услове за учешће на такмичењу:
7.1.1. Да имају уредно вођену и оверену Књижицу евиденције падобранских скокова, и да су
оспособљени за извођење дисциплина које се изводе на такмичењу;
7.1.2. Да имају важећу дозволу падобранца, и спортску дозволу ВСС за 2019. годину;
7.1.3. Да испуњавају услове прописане Правилником о падобранству;
7.1.4. Да имају прописану падобранску опрему са прописаном документацијом;
7.1.5. Да имају важећу документацију у складу са законом и прописима;
7.1.6. Да имају доказ о уплаћеној котизацији за учешће на такмичењу, као и да су попунили и
својеручно потписали пријаву за такмичење.
7.2. Преглед документације и закључивање списка такмичара биће извршено 12. октобра 2019.
године од 8 до 10 часова на спортском аеродрому „Залужани“- Бања Лука.
7.2.1. За пријаву и преглед документације, вођа екипе доноси за све чланове своје екипе следеће:
-Попуњен и печатом оверен образац пријаве са потписима такмичара;
-Спортске дозволе за све чланове екипе;
7.3. Сви такмичари су дужни да имају лично здравствено осигурање.
VIII. ОДГОВОРНОСТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
Учешће на такмичењу је добровољно и организатори такмичења не сносе одговорност у случају
удеса такмичара за време такмичења. Својим потписом на такмичарској пријави, такмичар преузима
на себе сву одговорност и ризик код извођења скокова.
IX. РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА
Генерална организација:
Председник организационог одбора:
Директор такмичења:
Секретар такмичења:
Организација падобранских скокова:
Руководилац летења:

Ваздухопловни савез Србије и ВК „Skydive“ Бања Лука
Жељко Овука
ВК „Skydive“ Бања Лука
Светлана Брадић
ВК „Skydive“ Бања Лука
ВК „Skydive“ Бања Лука

Делегат ВСС:

Љубиша Наумовић

Жири такмичења:

Ненад Кузмановић – председник

Контакт особа непосредног организатора: Раде Чајић (+38765921904)
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X. СУДИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Главни судија:
Судија:
Судија:
Техничка подршка - скоринг:

Ненад Стојиљковић
ВК „Skydive“ Бања Лука
ВК „Skydive“ Бања Лука
Милош Јанковић

XI. СЛУЖБЕ ТАКМИЧЕЊА
Медицинска служба: биће одређено накнадно;
Ватрогасна служба: у складу са аеродромским прописима;
Обрачунска служба и ПР служба такмичења: Канцеларија ВСС
Организатор задржава право промене било којег наведеног лица, уколико тако одлучи.
XII. ЖИРИ ТАКМИЧЕЊА И ЖАЛБЕ
12.1. Жири такмичења сачињавају 3 члана, од којих је један уједно и председник жирија.
12.2 Такмичари имају право на жалбе на судијске одлуке.
12.3 Жалбе се подносе писмено председнику жирија и за њих се плаћа такса у износу од 6000 дин у
противдинарској вредности.
12.4 Уколико жири такмичења усвоји жалбу такмичара, уплаћена такса се враћа такмичару, а
уколико се жалба одбије, такса се уплаћује у динарској противвредности на жиро-рачун
организатора.
12.5. Одлуке жирија такмичења су коначне.
XIII. ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА ТАКМИЧЕЊА И НАГРАДЕ
13.1. Проглашење државних првака биће извршено према Такмичарским правилима за класичне
дисциплине, тачка 4.3.1.
13.2. У конкуренцији за државно првенство, прогласиће се 3 најбоља такмичара (мушкарца, жене и
јуниора) у дисциплини скок на циљ, као и 3 најбоље екипе у дисциплини екипни скок на циљ.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
14.1. Сви евентуални спорови решаваће се у складу са Општим спортским правилником ВСС и
Правилником о падобранству, за оно што није обухваћено наведеним правилницима примењиваће
се важећа ФАИ правила.
14.2. Право тумачења Такмичарских правила и Билтена овог Првенства у току трајања такмичења
има искључиво Жири такмичења сагласно са Директором првенства, односно у каснијем поступку
Комисија за падобранство ВСС.
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ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА
12. октобар 2019. године (субота)
08,00 - 90,00
90,00 – 90,15
90,15 – 09,30
09,30 – 12,00
12,00 – 12,30
12,30 – 18,00

долазак на спортски аеродром „Залужани“, пријава
документације, закључивање листе такмичара и жреб
састанак вођа екипа
сондажни скокови на циљ
такмичарски скокови на циљ
свечано отварање првенства
такмичарски скокови на циљ

екипа,

преглед

13. октобар 2019. године (недеља)
07,45–08,00
08,00–10,00
10,00–10,30
10,30–14,00
14,00-14,30
15,30

сондажни скокови на циљ (по потреби)
резервно време за такмичарске скокове
сондажни скокови на циљ (по потреби)
полуфинални и финални скокови на циљ
време за обрачун резултата, слободно време за такмичаре
проглашење победника и затварање такмичења

О промени сатнице и детаљном плану извођења за време такмичења одлучује директор такмичења
у договору са главним судијом, о чему ће вође екипа бити обавештене на брифингу пре такмичења и
састанцима вођа екипа у току такмичења.
Сатница одлазака или долазака на аеродром је у одговорности самих такмичара/екипа.

Ваздухопловни савез Србије
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ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ЕКИПА И ПОЈЕДИНАЦА
ЗА УЧЕШЋЕ НА 65. ДРЖАВНОМ ПАДОБРАНСКОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ
КЛУБ/ЕКИПА:______________________________________________

РБ

Име и презиме
такмичара

Укупан број
скокова

Број скокова
Дозвола
у прот. 90 падобранца број
дана
и важност

Број
спортске
дозволе

Тип и број
гл. падобр

Тип и број
рез.
падобр.

1.
2.
3.
4.
5.

Вођа клуба/екипе:
Капитен клуба/екипе:
Такмичар својим потписом са пуном одговорношћу изјављује, да су подаци тачни, да испуњава
услове предвиђене Правилником о падобранству, да ће на такмичењу користити прописану опрему
и да има важећу документацију, да у случају незгоде или удеса у току такмичења неће тражити
обештећење од организатора такмичења.
ПОТПИС ТАКМИЧАРА:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
Овлашћено лице клуба:

Датум:

М/П
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ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ПАДОБРАНСТВО

ТАКМИЧАРСКА ПРАВИЛА
ЗА ДИСЦИПЛИНУ
СКОКОВИ НА ЦИЉ И ФИГУРАТИВНИ СКОКОВИ

Београд, Март 2019. године
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1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.

НАДЛЕЖНОСТ ВСС
Такмичење ће се одржати у оквиру овлашћења која су дата
Ваздухопловног Савеза Србије (ВСС), у складу са прихваћеним
Спортског правилника ФАИ, Главна секција и секција 5, одобреног
потврђеног од ФАИ, Општег спортског правилника ВСС,
правилника за падобранство и ових правила.

од стране
одредбама
од ИПЦ и
Спортског

ДЕФИНИЦИЈА речи и израза који се користе у овом правилнику
Маневар: заокрет или салто који почиње и завршава се у хоризонталном
положају са лицем
на доле и главом у правцу циља. Рамена морају бити сво време у хоризонталној
равни.
Заокрет: маневар од 360-степени у хоризонталниј равни.
Салто: маневар од 360-степени у вертикалној равни.
Занос: бочно (латерално) кретање падобранца у односу на циљ након што је
падобранац
започео први манецар.
Казна за стрелу: када је такмичар у првом и трећем заокрету (кад излази из
салта уназад)
усмерен ван правца циља у страну у коју треба да ради заокрет.
Казна за девијацију (D): када је тело такмичара за време извођења заокрета
или салта уназад нагнуто по уздужној оси.
(S) казна: када се последњи салто уназад заврши изван правца циља.
Сунђер: простор за приземљење на коме је постављен аутоматски мерни уређај.
АМУ: Аутоматски мерни уређај
ДИСЦИПЛИНЕ ТАКМИЧЕЊА
Такмичење ће обухватити следеће дисциплине:
 Екипни скок на циљ
 Појединачни скок на циљ
 Фигуративни скокови
 Појединачни скок на циљ за јуниоре
 Фигуративни скокови за јуниоре
Посебно ће се одредити пласман за мушкарце и жене у свим дисциплинама.
Уколико не буде био довољан број такмичара за женску и јуниорску конкуренцију
одредиће се само пласман у општој конкуренцији.
Такмичар јуниор је такмичар старости мање од 24 године, или такмичар чији је
рођендан у календарској години када се одржава такмичење.
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3.2. Захтеви такмичења по дисциплинама
3.2.1. Скокови на циљ: захтев је да се такмичар приземљи на, или што блуже центру
циља.
3.2.2. Фигуративни скокови: захтев је да такмичар што тачније и што брже изведе
унапред задате маневре.
3.3. Услови извођења
3.3.1. Укупан збир резултата из свих турнуса ће се користити за одређивање финалног
пласмана тимова и појединаца.
Да би се одредио екипни и појединачни пласман и прогласили победници у свакој
од дисциплина, мора бити завршен минималан број турнуса (одређен у поглављу 7
ових такмичарских правила).
4.

ОПШТА ПРАВИЛА

4.1.

Тренажни скокови
Тренажни искокови извршени задњи дан пре почетка такмичења могу бити
оцењени од стране судија а резултати објављени.

4.2.

Редослед извођења скокова
Редослед извођења скокова у првом турнусу скокова на циљ и у првом и другом
турнусу фигуративних скокова биће одређен, посебно за мушкарце и посебно за
жене и биће по обрнутом редоследу од екипног пласмана на последњем државном
првенству у дисциплини екипни скок на циљ. Тимови који нису обухваћени овим
поступком и такмичари који се такмиче само у дисциплини фигуративни скокови,
изводиће скокове на почетку или на крају првог турнуса, по одлуци Директора
такмичења, по редоследу који ће се направити жребом. У свим другим турнусима,
редослед извођења скокова ће бити обрнут пласману након последњег завршеног
турнуса.

4.3.

Одређивање победника

4.3.1. Дисциплина скок на циљ
1) Победник је екипа или такмичар, са најмањим укупним збиром резултата након
свих завршених турнуса.
2) Ако сви турнуси не могу бити довршени, екипа или такмичар који је
првопласирани након последњег завршеног турнуса је победник. Види део 7.2 под
3) за изједначене резултате.
4.3.2. Дисциплина фигуративни скокови
1) Победник је такмичар са најмањим укупним збиром резултата након свих
завршених турнуса. Види део 7.2 под 5) за изједначене резултате
4.4 Укупни (генерални) победник
1) Коначни пласман свих такмичара у генералном пласману се одређује сабирањем
места сваког такмичара у дисциплини фигуративни скокови и места у дисциплини
скок на циљ, после свих завршених турнуса, укључујући и додатне скокове и
искључујући такмичаре који су учествовали у само једној дисциплини.
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За генерални пласман ће се квалификовати само такмичари који су учествовали у
обе дисциплине и који су извели бар по један такмичарски скок и у дисциплини
фигуративни скокови и у дисциплини скок на циљ. Сходно томе, за такмичаре који
су у конкуренцији за генерални пласман, биће поново одређен пласман у обе
дисциплине.
2) Победник је мушкарац или жена са најмањим збиром бодова. Ако два такмичара
имају исти збир бодова, титула ће бити додељена такмичару који има бољи
пласман у једној од дисциплина. Уколико су такмичари и даље изједначени
поделиће прво место. Иста процедура биће примењена и за сва остала места.
3) Пласман остварен на ПДП Србије биће изражен на две листе. Прва листа је
сачињена од чланова ВСС и њоме се проглашавају државни прваци и пласман за
ДП Србије, а друга листа је сачињена од свих такмичара, без обзира на
држављанство, и њоме се проглашавају победници Отвореног ПДП Србије.
4) У дициплинама које не испуњавају задате критеријуме члана 45. ОСП ВСС
постигнути резултати неће се рачунати за звање државног првака.
5.

ПРАВИЛА СПЕЦИФИЧНА ЗА ДИСЦИПЛИНЕ

5.1.

Екипни и појединачни скокови на циљ

5.1.1. Показивач заноса ветра
1) Пре почетка дисциплине, или ако је скакање било прекинуто више од 60 минута,
мора бити избачен најмање један показивач заноса ветра са висине 100 метара
испод висине искакања и изнад циља, од стране судије или искусног падобранца
којег одреди главни судија, или судија за дисциплину.
2) Показивач заноса ветра мора имати приближно исту брзину спуштања као и
падобрани које користи већина такмичара. Такмичарима мора бити омогућено да
посматрају спуштање показивача заноса ветра. Тачка спуштања показивача
заноса ветра мора бити обележена на ваздушној фотографији или плану зоне
приземљења и постављена на огласну таблу која мора бити доступна такмичарима.
3) Континуитет дисциплине и могућност да такмичари посматрају падобране у
ваздуху, сматра се довољним за све такмичаре да процене тачку отварања.
4) Када место укрцавања није близу зоне циља, ако је тако одређено од стране
жирија, и такмичари су на месту укрцавања више од 60 минута, морају бити
информисани о јачини и правцу ветра у зони циља пре укрцавања.
5.1.2. Тачка одвоја
Свака екипа бира своју тачку одвоја.
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5.1.3. Брзина ветра
Максималну дозвољену брзину приземног ветра у дисциплини скок на циљ
одређују Главни судија, Делегат ВСС и Директор такмичења и креће се од 6 – 8
м/с. О ограничењу приземног ветра такмичари ће бити обавештени на брифингу
пре почетка такмичења и оно ће важити сво време такмичења.
Такмичар који је приземљио 15 секунди пре него што је ветар прекорачио
граничну брзину, за време док је ветар прелазио граничну брзину и до истека 30
секунди од како се ветар смањио испод граничне брзине, уколико није приземљио
у строги центар може прихватити понављање скока. Такмичар ову одлуку мора
донети одмах или у року од 15 секунди након приземљења, а пре приземљења
следећег такмичара. Такмичар одлуку мора саопштити судији дисциплине или
Главном судији у противном ће морати да понови скок.
Дисциплина ће се аутоматски прекинути на најмање 5 минута, уколико брзина
приземног ветра пређе границу од 9 м/с.
5.1.4. Правац приземног ветра
1) Кобасица мора бити способна да реагује на ветар брзине од најмање 2 м/с и да
буде прихватљива за Главног судију. Главни судија ће одредити њену локацију на
фиксном месту, приближно 50 м удаљену од центра циља. Ова одлука не може
бити предмет протеста.
2) Тракица (стример) за показивање правца ветра поставља се на стуб и мора да
реагује на ветар мањи од 2 м/с. Поставља је судија у дисциплини у кругу од 20
метара од циља.
Њена позиција не може бити предмет протеста.
5.1.5. Циљ
1) Центар циља мора бити аутоматски мерни уређај (АМУ) са строгим центром
пречника 2 цм у контрастним бојама, пожељно је жута на црној подлози. Уређај
мора бити постављен што је више могуће равно и способан да мери раздаљину до
најмање 16 цм са порастом не мањим од 1 цм.
2) АМУ се поставља на средину подлоге пречника 1,2 м, која, када се погоди,
показује резултат од 17 цм на свим тачкама. Главни судија или судија дисциплине
може донети одлуку да се прекине употреба ове подлоге из било ког оправданог
разлога.
3) АМУ и подлога се постављају у средину вештачке подлоге, сунђера, која мора бити
прихватљива за Делегата ВСС, и која треба да има следеће приближне
карактеристике:
Пречник:
приближно 5 метара,
Дебљина: минимум 30 цм,
Боја: било која боја
4) Место приземљења мора имати јасно обележен круг полупречника 20 м око нуле.
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5) АМУ који је померен или покривен након приземљења било ког такмичара мора се
одмах преместити, изузев за време скока такмичара исте екипе, када нема
довољно времена између приземљења чланова исте екипе.
6) Такмичари морају да користе одговарајућу обућу како не би дошло до оштећења
АМУ.
5.1.6. Присуство на месту приземљења
1) Једине особе којима је дозвољено да буду унутар круга од 20 м су судије, чланови
такмичарског жирија и неопходни чланови из организације такмичења.
2) Вођама екипа и гостима организатора такмичења дозвољен је приступ у
ограничени простор у кругу од 20 м, који је одредио судија у тој дисциплини, али
не ближе од 15 м од АМУ. По одлуци судије дисциплине, акредитовани новинари,
радио и ТВ сниматељи могу бити унутар круга од 20 м, али не ближе од 5 м од
АМУ.
3) За време финалног прилаза такмичара, унутар круга од 5 м, дозвољен је приступ
једино судијама. Изузетак од овог правила је у надлежности Главног судије и/или
судије дисциплине и не захтева предходну сагласност екипа или појединаца који
се такмиче.
4) Након приземљења такмичари морају што пре напустити зону приземљења.
5.1.7. Понављање скокова
1) Било какав отказ на главној куполи падобрана, који такмичару ствара проблем у
контроли падобрана, може довести до понављања скока. У овом случају такмичар
мора одмах да покаже да има такав проблем, тако што ће сигнализирати
раширеним рукама, или ногама, или неким другим погодним сигналом и то током
већег дела спуштања, при чему не сме да покуша да се приземљи у зони циља.
После отказа, прегледом опреме одмах по приземљењу такмичара, мора се
утврдити да отказ који је такмичар имао није проузрокован од стране самог
такмичара.
2) Проблем у контроли падобрана је стање отвореног падобрана, тако да је
практично немогућ покушај прецизног приласка циљу, или је конфигурација
главног падобрана таква, да спречава такмичара да демонстрира своју вештину.
3) Ако дође до изненадне промене правца приземног ветра за више од 90 степени,
унутар 2 секунде када је брзина ветра већа од 3 м/с, и забележена је на
електронском уређају, или је забележена од стране осматрача, такмичарима који
приземље у периоду који почиње 15 секунди пре и 30 секунди после приземљења
такмичара, мора бити понуђен избор да прихвати резултат или да понови скок.
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Такмичар ову одлуку мора донети у року од 15 секунди у супротном ће морати да
понови скок.
4) Ако у току дисциплине скок на циљ, два или више такмичара прилазе и/или
приземље на циљ истовремено или близу један другом, и ако при том ометају
један другог, судија у дисциплини може да додели поновљени скок једном,
обојици или ниједном такмичару. Уколико се такво ометање догоди између
такмичара из исте екипе за време екипних скокова на циљ, понављање скока неће
бити дозвољено.
5) Уколико се утврди да је АМУ у квару, или није ресетован, а први контакт
такмичара је на њему, и тачка 4) се не може применити, такмичару мора бити
понуђено понављање скока.
6) Само оштећени такмичар/и ће понављати скок и добити нове резултате,
поновљени скок ће се рачунати и за појединачни и за екипни пласман у
дисциплини скок на циљ.
Висину искакања за поновљене скокове ће одредити Директор такмичења и биће
између 700 и 1000 м.
7) Уколико АМУ забележи резултат, а по мишљењу судија прва тачка контакта није
била на АМУ, такмичару неће бити дозвољено понављање скока и мора да добије
резултат 16 цм.
8) Ако за време прилаза екипе и/или такмичара циљу дође до ометања од стране
камермана или другог званичног лица, коме је одобрен боравак у ваздуху или
унутар круга од 5 м, Главни судија може доделити поновљени скок само оштећеном
такмичару(ма).
Ова одлука не може бити предмет протеста.
5.1.8. Бодовање у дисциплини скок на циљ
1) Тачка приземљења је место првог контакта тела са подлогом или са АМУ.
2) АМУ мора да региструје раздаљину између тачке приземљења и ивице центра, када
је тачка приземљењења на АМУ.
3) Ако је тачка приземљења изван АМУ, биће одсуђен резултат 16 цм.
4) Екипе са мање од 4 члана морају добити резултат од 16 цм за сваког
недостајућег члана.
5) Најбоља четири резултата у сваком турнусу биће екипни резултат у том турнусу,
осим ако је један или више чланова екипе дисквалификован у том турнусу.
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6) Уколико је, због недовољног растојања између чланова исте екипе, такмичар
приземљио на АМУ који није био ресетован, досудиће се резултат 15 цм. Такмичару
који приземљи изван АМУ досудиће се 16 цм.
5.1.9. Дисциплина екипни скок на циљ
1) Екипа се састоји од максимум 5 чланова из истог клуба, Војске Србије, или другог
државног органа или установе који одлуком управног одбора ВСС учествују у
систему такмичења. Екипе могу бити мешовитог полног састава. Најбоља четири
резултата ће се бодовати за екипни пласман.
2) Екипа са мање од четири члана ће скакати у мешовитим екипама, на почетку или
на крају сваког турнуса, по одлуци Директора такмичења. Након првог турнуса
мешовите екипе ће скакати обрнутим редоследом од пласмана. Чланови мешовитих
екипа из различитих клубова бодоваће се само у појединачној конкуренцији.
3) Скокови ће се изводити са висине 1000 метара. Екипа мора да искочи из истог
ваздухоплова, за време истог проласка ваздухоплова преко циља (поновљени
скокови се третирају као појединачни скокови). Ако метеоролошки услови не
дозвољавају искакање са висине од 1000 метара, висина се може спустити на 900
метара.
4) У дисциплини екипни скок на циљ, редослед извођења скокова, одређен у тачки
4.2. ће бити коришћен само за први турнус. Након тога, редослед извођења
скокова ће бити обрнут од пласмана екипе после сваког турнуса. У случају
поновљених скокова примењиваће се почетни редослед извођења скокова.
5) Редослед извођења скокова може бити промењен само да омогући препакивање, да
омогући понављање скокова и ради избегавање одлагања такмичења због знатних
промена у редоследу скакања.
5.1.10.
Дисциплина појединачни скок на циљ
1) Резултати за све турнусе осим полуфиналног и финалног турнуса су резултати
добијени у екипним скоковима на циљ.
2) Висина искакања за полуфинални и финални турнус је 800 метара, скокове ће
изводити по два такмичара у налету. Ако метеоролошки услови не дозволе
извођење скокова са висине 800 метара висина искакања се може спустити на 700
метара, скокове ће изводити по један такмичар у налету.
3) За појединачне такмичаре, организатор ће формирати парове, по могућству из
истих клубова, и они ће изводити скокове у тим паровима за време целог
таккмичења.
5.2.

Дисциплина фигуративни скокови

5.2.1. Избор комплета фигура
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1) Турнуси се састоје од серије појединачних маневара у слободном паду извучених
од следећих комплета:
1. комплет
Леви заокрет
Десни заокрет
Салто уназад
Леви заокрет
Десни заокрет
Салто уназад

2. комплет
Десни заокрет
Леви заокрет
Салто уназад
Десни заокрет
Леви заокрет
Салто уназад

3. комплет
Леви заокрет
Десни заокрет
Салто уназад
Десни заокрет
Леви заокрет
Салто уназад

4. комплет
Десни заокрет
Леви заокрет
Салто уназад
Леви заокрет
Десни заокрет
Салто уназад

5.2.2. Процедура извођења скокова
1) Скок мора бити изведен са висине 2200 метара.
2) Правац циља мора бити директно низ ветар или директно уз ветар. Одлуку о томе
донеће камерман у сарадњи са судијом посматрачем. Такмичари морају бити
обавештени о било којој промени у најкраћем року. Они који су у ваздухоплову
морају бити обавештени пре него што ваздухоплов почне да лети другом путањом.
3) Циљ мора бити јасно видљив из ваздуха, величине приближно 200 м2 .
Судија дисциплине мора бити сагласан са обликом и бојом циља.
5.2.3. Редослед извођења скокова
Редослед искакања одређује се по екипи и одређен је у тачки 4.2. за први турнус
скокова на циљ. Вођа екипе мора да обавести организатора (манифест) о
редоследу искакања унутар екипе, пре првог позива упућеног екипи. Оба
фигуративна скока ће бити изведена по истом
редоследу.
5.2.4. Поступак одвоја
Тачка одвоја је одређена и контролишу је судије. Команда за одвој мора бити дата
тако да угао оптике камере буде између 60 и 80 степени на почетку првог
заокрета. Да би скок свих такмичара био одсуђен под истим условима, такмичари
морају напустити ваздухоплов на команду за одвој. Такмичари који занемаре
команду за одвој не могу дати приговор на резултат и неће им бити дозвољено
понављање скока.
5.2.5. Угао заноса
Сваком такмичару који је за време извођења комплета имао занос 10, или више
степени, или који је започео први заокрет изван датог ограничења (60-80
степени), мора бити понуђено понављање скока. Ако за време поновљеног скока
такмичар искочи на приближно истој тачки, као и остали такмичари, а ипак има
занос од 10 и више степени, или започне први заокрет изван ограничења (60-80
степени) неће понављати скок.
5.2.6. Откази
Откази не могу бити разлог за понављање скока.
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5.2.7. Бодовање фигуративних скокова
1) Резултат у фигуративном скоку је време у секундама и стотинкама секунде
потребно за завршетак комплета, на овај резултат додаје се казнено време због
неправилног извођења маневара.
2) Време за завршетек комплета се мери само до 16 секунди. Свако време,
укључујући и казнено време, које прелази ову границу бележи се као 16 секунди.
3) Време рада почиње када такмичар отпочне први маневар, био он правилан или не.
5.2.8. Казне у фигуративним скоковима
1) Скраћење заокрета (-) и казна за стрелу (
заокрета.

) на почетку првог и трећег

- 1 до 5 степени казна 0.1 сек.
- 10 степени

казна 0.2 сек.

- 15 степени

казна 0.3 сек.

- 20 степени

казна 0.4 сек.

- 25 степени

казна 0.5 сек.

и тако даље до
- 75 степени

казна 1.5 сек.

- 80 степени

казна 1.6 сек.

- 85 степени

казна 1.7 сек.

- 90 степени

казна 1.8 сек.

>

степени

90

казна 16.0 сек.

2) Продужење заокрета
1 до 180 степени нема казне
> од 180 степени
казна 16.0 сек.
3) Девијација (D), или
4) Последњи салто уназад ван правца (S)
5) Завршетак првог салта пре достизања хоризонталног положаја (-), или
6) Продужетак првог салта након проласка хоризонталног положаја (+), или
7) Завршавање последњег салта пре достизања хоризонталног положаја (-), или
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8) Продужетак задњег салта након проласка хоризонталног положаја (+)

- 1 до 30 степени

нема казне

- 31 до 60 степени казна

0.4 сек.

- 61 до 90 степени казна

1.5 сек.

>
90
9) Пропуштен маневар

степени
16.0 сек..

казна 16.0 сек.

Додати маневар
16.0 сек.
Неправилан комплет 16.0 сек.
6.
6.1.

РАД СУДИЈА ПО ДИСЦИПЛИНАМА
Дисциплина скок на циљ

6.1.1. Одлука о тачки приземљења
6.1.1.1.Три судије на, или близу циља, ће независно оценити приземљење и на уочљив
начин руком (како то буде одредио Главни судија) показати да ли је приказани
резултат исправан или није. Одлука ће бити донета простом већином.
6.1.1.2.Судије стажисти могу радити са судијама у простору циља, али њихово мишљење
или оцена се неће узети у обзир.
6.1.2. Остале дужности судија
6.1.2.1.Испуниће се два одвојена списка са резултатима. Судија дисциплине и Капитен
екипе или такмичар потписују један примерак, који иде на обраду резултата.
Судија дисциплине задржава други примерак. Најмање један судија ће проверити
резултате након њихове обраде.
6.1.2.2.Правац и брзина ветра на анемометру биће праћени од стране званичног лица,
одређеног од стране Директора такмичења и одобреног од стране судије
дисциплине.
6.1.2.3.Један или више осматрача, под надзором судије дисциплине, мора посматрати
сваки изведени скок и пратити такмичаре на отварању и за време спуштања.
Осматрач мора контролисати да ли је дошло до инцидената или услова који могу
захтевати понављање скока, и/или дисквалификацију такмичара из безбедносних
разлога. О свакој неуобичајеној ситуацији или инциденту мора се водити
записник.
6.1.2.4.Ако било који судија уочи промену јачине ветра, која спречава једног или више
такмичара да направи резонски прилаз циљу, иако је имао коректну тачку одвоја,
мора о томе одмах да обавести судију у дисциплини и/или Главног судију. Ако је
дисциплина прекинута, мора бити бачен нови показивач ветра пре него што се
такмичење настави.
6.1.2.5.Ако дође до озбиљне и изненадне промене метеоролошких услова, Главни судија
и/или судија дисциплине, може одлучити да се такмичење прекине. Ова одлука не
може бити предмет протеста. Прекид мора бити урађен на начин да се јасно
покаже такмичарима који морају поновити скокове и судијама на циљу. Мора бити
бачен нови показивач ветра пре него што се такмичење настави.
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6.1.2.6.Судија дисциплине и/или Главни судија ће обавестити Директора такмичења када
метеоролошки услови дозволе наставак скакања.
6.2.

Дисциплина фигуративни скокови

6.2.1. Праћење фигуративних скокова
6.2.1.1.Три судија оцењују рад такмичара уз коришћење властитог монитора који им је
додељен.
6.2.1.2.Скокови се оцењују помоћу видео система, чији оптички делови морају бити
постављени у оси лета ваздухоплова. Уколико се видео систем промени, судије
могу одлучити да та промена може бити извршена само за комплетан турнус, тако
да се сви скокови из једног турнуса оцењују уз употребу истог видео система.
Уколико судије одлуче да то није потребно неће се ништа предузимати.
6.2.1.3.Судије покрећу своје штоперице када такмичар почне први маневар, без озира да
ли је маневар исправан или не. Маневар је започет када дође до промене правца
торза. Судије заустављају штоперице када такмичар заврши други салто, или
прође хоризонтални ниво, без обзира на правац. Време рада комплета узима се са
видео снимка, који се приказује нормалном брзином.
6.2.1.4.Судије гледају скок два пута, једном нормалном брзином, и једном успорено,
брзином коју одобрава Главни судија. У случају да судија није могао да измери
време, могу бити извршена поновна приказивања снимка нормалном брзином само
за тог судију. Након тог се прикупљају резултати свих судија.
6.2.1.5.Након извођења скока, ако компјутер није забележио време, судије уписују
време извођења комплета на најближу 1/100 секунде, уписују казнено време које
су досудили и укупан резултат који је збир времена рада и досуђеног казненог
времена.
6.2.2. Сравњивање листа резултата (спајање судијских листа)
6.2.2.1.Уколико се оцењивање не врши помоћу компјутера, судијске листе се прикупљају
одмах пошто су судије оцениле скок. Најмање један судија мора проверити
прикупљене листе.
6.2.2.2.Од стране сваког судије се додељују казне за одређене маневре.
6.2.2.3.Резултат за комплет је просечан резултат (аритметичка средина) средња три
укупна резултата, у најближу1/100 секунде, највиши и најнижи резултат од пет
резултата се одбацују.
6.2.2.4.Име и екипа такмичара биће исписани на екрану, или на судијској листи у току
сравњивања судијских листа. Судије које оцењују скок неће знати име и екипу
такмичара све док оцењивање скока не буде завршено.
6.3. Остале дужности судија
Најмање један судија посматрач ће бити поред видео камере(а) са задатком да
прати лет ваздухоплова, даје команду за искакање и да обезбеди да се искакње
врши под приближно истим углом током целог турнуса. Судија ће такође
посматрати сваки скок и мора контролисати да ли је дошло до инцидената или
услова (касније или раније искакање), који могу захтевати понављање скока,
и/или дисквалификацију такмичара из безбедносних разлога. Судија мора водити
записник о својим запажањима. Судија дисциплине мора бити обавештен уколико
је угао заноса измерен камером 10, или више степени.

18

Билтен бр.2
65. ДРЖАВНО ПАДОБРАНСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИСЦИПЛИНИ СКОКОВИ НА ЦИЉ,
12.-13. октобар 2019, Бања Лука, аеродром Залужани

7.

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

65.ДРЖАВНО ПАДОБРАНСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У СКОКОВИМА НА ЦИЉ
7.1.

Циљеви такмичења

7.1.1. Одређивање државних првака (мушкараца, жена)
 Државни првак у дисциплини скокови на циљ
 Државни првак у генералном пласману
 Државни првак у дисциплини екипни скокови на циљ
 Државни првак у екипном генералном пласману
7.1.2. Одређивање државних првака јуниора (мушкараца и жена)
 Државни првак у дисциплини скокови на циљ
 Државни првак у генералном пласману
7.1.3. Одређивање пласмана такмичарских екипа.
7.1.4. Постављање нових рекорда у дисциплини скокови на циљ.
7.1.5. Промоција и унапређивање падобранске дисциплине скокови на циљ.
7.1.6. Размена искуства и унапређивање пријатељских односа између падобранаца у
Србији.
7.1.7. Омогућавање размене искустава, знања и информација.
7.1.8. Унапређење судијских метода и праксе.
7.2.

Програм такмичења

65. Падобранско првенство Србије у скоковима на циљ ће се састојати од следећих
дисциплина
1) Екипни скокови на циљ: Дисциплина ће се састојати од 8 скокова. Минималан број
скокова за признавање дисциплине биће 5. Минималан број екипа за признавање
дисциплине биће 4.
2) Појединачни скокови на циљ: Дисциплина ће се састојати од 8 скокова плус
полуфинални и финални скокови. Резултати за првих 8 скокова су резултати
постигнути у дисциплини екипни скокови на циљ.
Минималан број скокова за признавање дисциплине биће 5.
Минималан број такмичара за признавање дисциплине биће 8.
a) Након 8 скокова, 25% најбоље пласираних такмичара
мушкараца и жена, учествују у полуфиналном скоку.

(минимум

10),

b) Након полуфиналног скока 50% (минимум 5) такмичара, мушкараца и жена,
учествују у финалном скоку.
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c) Уколико због метеоролошких прилика не буде било времена да се скоче сви
скокови (након скоченог минималног броја скокова), Директор такмичења, уз
консултацију са Главним судијом, може, у интересу дисциплине одлучити да
25% најбољих такмичара скочи финални скок.
3) У случају изједначеног резултата за прва три места у дисциплинама екипни и
појединачни скокови на циљ, примениће се следећа правила:
a) Ако је скочен минимални број скокова за признавање дисциплине, а по
мишљењу Директора такмичења, уз консултацију са Главним судијом, нема
довољно времена да се комплетира следећи турнус са свим такмичарима, ако
постоји могућност скочиће се додатни скокови.
b) Уколико се после додатних скокова не дефинише пласман, такмичар или екипа
са већим бројем мањих резултата (нпр. 0; 1цм; итд...,) у свим комплетираним
турнусима, укључујући и додатне скокове, заузеће виши пласман.
c) Уколико резултат остане изједначен, такмичар или тим са мањим резултатом
почевши од задњег комплетираног турнуса, укључујући и додатне скокове,
рачунајући уназад турнус по турнус док се изједначење не прекине, заузеће
виши пласман.
Ако резултат у екипним скоковима и даље остане изједначен, користиће се
свих 5 скокова за сваки турнус и поновити процедура из 7.2.3) б) са тим
резултатима.
d) Уколико изједначење не може бити прекинуто, такмичари или екипе ће
поделити место.
e) Сви остали са изједначеним резултатом ће бити рангирани на исти начин.
7.3.

Састав екипа

У конкуренцији за „65. Државно падобранско првенство Србије“ могу учествовати екипе
и појединци који су чланови ВСС и који имају спортску дозволу за 2019. годину.
Екипу сачињавају чланови истог клуба и може да се састоји од:
1 Вођа екипе
1 Тренер екипе
5 такмичара из истог клуба (дозвољен је полни микс)
Такмичари из аеро клубова (падобранских клубова, исл.) који не желе да
учествују у екипним дисциплинама,
могу се такмичити у појединачној
конкуренцији у скоковима на циљ и/или фигуративним скоковима.
Јуниори и јуниорке који се такмиче у саставу екипа, биће рангирани и у јунорској
конкуренцији уколико буде присутан довољан број такмичара.
7.4.

Такса за подношење жалбе
За подношење жалбе плаћа
првенства/такмичења.

се

такса

у

износу

наведеном

у

билтену
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7.5. Државни прваци
1) За одређивање државних првака види тачке 4.3. и 4.4. за одређивање екипног
генералног првака види под 3) испод.
2) У мушкој и женској конкуренцији прогласиће се следећи државни прваци:
 Првак у дисциплини скокови на циљ након свих комплетираних турнуса
укључујући и додатне скокове.
 Првак у дисциплини екипни скокови на циљ након свих комплетираних
турнуса укључујући и додатне скокове.
 Првак у генералном пласману појединачно.
 Првак у генералном пласману екипно.
3) Првак државе у генералном екипном пласану је екипа са најмањим бројчаним
збиром четири најбоље рангирана такмичара у генералном појединачном
пласману.
Ако две екипе имају исти збир пласмана, за државног првака ће се прогласити
екипа која је имала бољи пласман у дисциплини екипни скокови на циљ.
Исто правило ће се применити и за одређивање другог и трећег места.
4) У јуниорској мушкој и женској конкуренцији прогласиће се следећи државни
прваци:
 Јуниорски првак у дисциплини скокови на циљ.

7.6.

 Јуниорски првак у генералном пласману.
Награде и признања

1) За три првопласирана такмичара у дисциплини појединачни скок на циљ за три
првопласиране екипе у дисциплини екипни скок на циљ, доделиће се медаље.
За првака у дисциплини појединачни скокови на циљ и за првака у дисциплини
екипни скок на циљ, доделиће се пехари.
2) За три првопласирана такмичара у генералном појединачном пласману и три
првопласиране екипе у генералном екипном пласману, доделиће се медаље.
3) За прваке у генералном појединачном пласману и генералном екипном пласману,
доделиће се пехари.
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