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A PODATKI O TEKMOVANJU 
 

 

Dogodek: 

Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju 2017 

Prievidza, Slovaška 2017 

Klubski ter odprti razred in mednarodno odprto prvenstvo LXNAV 

 

 

Lokacija dogodka: 

Letališče Prievidza (ICAO oznaka LZPE) 

GPS:  48°46.05N 018°35.42E 

Višina:  260 m / 853 ft 

Steza:  22 / 04 (950 m x 115 m trava) 

Frekvenca: 122,60 MHz 

 

 

Urnik: 

Odprtje prijav:   01.01.2017 

Prijave so možne do:  25.05.2017 

Uradni trening:   25.05. in 26.05.2017 

Registracija tekmovalcev: 26.05.2017 

Prvi uradni brifing:   27.05.2017 

Tekmovalni dnevi:  27.05. do 03.06.2017 

Rezervni tekmovalni dan: 04.06.2017 

Zaključek in podelitev nagrad: 04.06.2017 
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Vodstvo in organizatorji: 

 

Vodja tekmovanja:  Iztok Kodrič 

Pomočnik vodje tekmovanja: Simona Potočnik 

Task setter:   Iztok Kodrič, Tomaš Bobok 

Točkovalec/Žirija:  Iztok Kodrič  

Meteorolog:   Boris Žorž 

Airfield director :  Ľuboš Jánošík 

Organizacijski odbor:  Iztok Kodrič 

    Martin Grošelj 

    Grega Bezjak 

    Robert Šlaus 

    Robert Hriberšek 

    Simona Potočnik 

    Boštjan Fidler 

    Anton Krajnc 

    Blaž Hudernik 

Grafika:    Tadej Patty 

 

 

Organizator: 

Letalski center Maribor 

Letališka cesta 30 

2204 Miklavž na Dravskem polju 

Slovenija 

 

Tel. št.:   +386 2 629 62 06 

Spletna stran LCM: www.lcm.si 

E-mail:    info@lcm.si 

 

Spletna stran DPSJL17: www.gremovluft.si 

E-mail:   kodric.iztok@gmail.com 
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B  OSNOVNA DOLOČILA 

1.1  TEKMOVALNI RAZREDI 

1.1.1  Tekmovalni razredi 

Državno jadralno tekmovanje bo potekalo v naslednjih razredih: 

- Klubski razred 
- Odprti razred 
- 15m mešani razred 

 

1.2  ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA 

 

1.2.1  Dodatna varnostna pravila 

 

Dodatna varnostna pravila bodo uvedena in razglašena na prvem posvetu. Pravila bodo upoštevana 

kot del lokalnih postopkov in bodo dosegljiva vsem tekmovalcem v pisni obliki. 

Ne glede na določila športnega pravilnika, pravil tekmovanja – DPSJL, lokalnih postopkov, dnevnih 

nalog, odločitev tekmovalnega vodstva itd., ostaja pilot odgovoren za jadralno letalo, njegovo letenje, 

skladnost z veljavnimi zakoni ter pravili zračnega prometa. 

S sodelovanjem v državnem prvenstvu se vsi piloti zavezujejo k poštenemu športnemu vedenju in čim 

višji stopnji (obojestranskega) spoštovanja. Zračna varnost (vključno z varnostjo drugih tekmovalcev) 

predstavlja absolutno prioriteto v vseh pogojih. 

V primeru resne nesreče, mora tekmovalec, ki je priča dogodku ali je o njem informiran, v čim 

krajšem možnem času to neposredno sporočiti vodji tekmovanja direktno ali preko drugih 

tekmovalcev in pomagati pri reševanju. Če bo nesreča zahtevala reševalno akcijo enega ali več 

udeležencev, bo vodja tekmovanja po prejetju obvestila razglasil prekinitev naloge preko radijske 

postaje. 

 

1.2.2  Državne zahteve nanašajoče se na doping test 

 

Doping test bo izveden v skladu s pravili FAI in WADA in je lahko izveden skozi vso tekmovalno 

obdobje. 
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C  EKIPE 

 

2.1  PRIJAVNINA 

 

Stroški prijave znašajo 150 € na tekmovalca in pokrivajo vse operativne stroške prvenstva razen 

nastanitve ter vleke z aerozaprego, katere pokrije tekmovalec sam. 

 

Prijavnina mora biti v celoti poravnana v naprej preko banke:  

Ime Banke: Abanka 
IBAN: SI56051008012529870 
SWIFT: ABANSI2X 
 

Stroški prijave morajo biti v celoti poravnani do 01.05.2017, na bančni račun organizatorja.  

 

Ostali stroški: 

Vzlet z aerozaprego      38 € 

Uporaba letališča pri vzletu z lastnim motorjem   4 € 

Šotor ali prostor za počitniško prikolico    7 € / noč 

Sobe na letališču      9 € / noč / osebo 

Brunarice       60€ / noč 

Hrana na letališču      po ceniku restavracije 

 

2.2 ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

 

Število udeležencev v posameznih razredih ni omejeno. Pilot, ki nastopa na DPSJL 2017, mora biti 

državljan ali prebivalec države v FAI območju. Zadostiti mora pogojem pravilnika državnega prvenstva 

Slovenije v jadralnem letenju za člane in imeti: 

- veljavno dovoljenje pilota jadralnega letala, 

- najmanj 150 ur samostojnega letenja, 

- srebrna C značka, 

- prelet najmanj 200 km, 

- skupaj preletenih najmanj 2000 km, 

- veljavno športno dovoljenje; 
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2.3 REGISTRACIJA 

2.3.1 Dodatni potrebni dokumenti 

 

Udeleženci, katerih države zahtevajo vizo za vstop v Slovaško, si jih morajo urediti sami. Če so za 

tovrstne dokumente potrebna povabila, je le te možno dobiti pri organizatorju.  

Prav tako morajo imeti vsi udeleženci še naslednje dokumente: 

Za vse člane ekip: 

- Osebno izkaznico ali potni list 

- Potrdilo o zdravstvenem zavarovanju (v angleščini ali slovenskem jeziku), (glej 2.4) 

Za pilote: 

- Osebno izkaznico ali potni list 

- Potrdilo o zdravstvenem zavarovanju 

- Veljavno dovoljenje pilota jadralnega letala ali ustrezni dokument, ki velja v državi v kateri je 

pilot registriran 

- Veljavno športno dovoljenje 

- Pilotsko knjižico, ažurirano in potrjeno  

- Zdravstvena potrdila če pilot zaradi zdravstvenih težav uživa zdravila, ki niso dovoljena iz 

strani WADA  

Za letala: 
 

- Veljavno potrdilo o plovnosti jadralnega letala 

- Veljavno potrdilo o registraciji padala 

- Dovoljenje za uporabo radijske postaje 

- Knjigo jadralnega letala, ažurirano in potrjeno 

 
 

2.3.2 Dokumenti, katere je potrebno imeti s seboj v letalu 

 

Organizator zahteva, da ima tekmovalec v času letenja v letalu naslednje dokumente: 

- Osebno izkaznico ali potni list 

- Dovoljenje pilota jadralnega letala 

- Potrdilo o plovnosti 

- Dovoljenje za uporabo radijske postaje 

- »Pilot operating handbook« in knjigo letenja 

- Potrdilo o zavarovanju proti tretji osebi 

- Letalski zemljevid ICAO 1:500 000 (BRATISLAVA 2231 ABCD) 
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2.4 ZAVAROVANJE 

 

Jadralno letalo in pilot morata biti zavarovana po predpisih, ki ne izključuje zavarovanja za 
tekmovanje. Organizator tekmovanja ne prevzema nase nobene odgovornosti za morebitne nesreče 
in škodo, ki ni nastala po krivdi organizatorja, kakor tudi ne za škodo pri prevozih jadralnih letal s 
transportnimi vozovi in za škodo pri vleki jadralnih letal iz drugih registriranih letališč.  
 
 

2.4.1 Zavarovanje tretje osebe  

 
Zavarovanje odgovornosti proti tretji osebi ne izključuje tekmovanj in je potrebno za vsako udeleženo 
jadralno letalo. Kritje mora biti v skladu z EU uredbo 785/2004, katera določa naslednje omejitve: 

- Jadralna letala registrirana za MTOM < 500 kg minimalno za SDR 750 000  
- Jadralna letala registrirana za MTOM > 500 kg minimalno za SDR 1 500 000 

 
 
2.4.2 Osebno zdravstveno zavarovanje 
 
Osebno zdravstveno zavarovanje je obvezno za vse člane ekipe brez izjem, pokrivati mora nesreče in 
bolezni, vključno z bolnišničnimi stroški in prevozom nazaj v državo. Piloti morajo poskrbeti, da 
zavarovanje krije tudi nesreče in poškodbe nastale na jadralnem tekmovanju. 
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D TEHNIČNE ZAHTEVE 
 

3.1  OPREMA JADRALNIH LETAL 

 

3.1.1  Obvezna oprema 

 

Obvezno opremo za letenje sestavljajo : 
- padalo 
- pribor za prvo pomoč 
- pribor za privezovanje jadralnega letala 
- vlečna vrv za vzletanje 
- radijska postaja 
- ustrezna oprema za dokumentiranje leta 

 
Obvezna je tudi uporaba mobilnega telefona za primer izven letališkega pristanka in podobno. 
Priporočena je uporaba naprav za prikazovanje položaja drugih jadralnih letal (FLARM). Prav tako je 
potrebno, da ima pilot svoj kabel za povezavo med osebnim računalnikom in zapisovalnikom leta. 
 
PDA, GPS in druge naprave morajo biti čvrsto pričvrščene na instrumentni plošči ali kabini in v 
takšnem položaju, da ne ovirajo vida pilota ali dostopa do ročice za odmet kabine. Ohlapno 
nameščena oprema, kot so navigacijske naprave na kolenih, ni dovoljena. 

 

3.1.2 Instrumenti, ki jih med tekmovanjem ne smejo biti prisotni v letalu 

 

Naslednji instrumenti se ne smejo nahajati v letalu: 
- Žiroskopi in podobni instrumenti, ki dovoljujejo pilotu slepo letenje 
- Kakršnikoli umetni horizont 

 
 

3.2 MAKSIMALNA VZLETNA TEŽA  

 

Za vsak tekmovalni razred so v pravilniku določena pravila o teži: 
 
Klubski razred: Največja dovoljena masa ne sme presegati največje predpisane mase letala 

brez vodne obtežitve in je omejeno na nižjo vrednost. Seznam letal z 
omejenimi parametri je naveden v dokumentu IGC club class handicap list 
2016, veljaven od 1.4.2016. 

 
Odprti razred: Največja dovoljena teža letala ne sme presegati 850 kg oziroma maksimalne 

predpisane vzletne teže. 
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3.3         TEKMOVALNA OZNAKA 

 

Tekmovalna oznaka, ki jo potrdi vodja tekmovanja, mora biti na spodnji strani desnega krila, približno 
2.5 m od vzdolžne osi jadralnega letala. Vrh oznake naj bo blizu vpadnega roba krila, velikost pa ne 
manjša od 80% globine krila na tem mestu. Tekmovalna oznaka mora biti na obeh straneh vertikalnih 
repnih površin in vsaj 40 cm visoka. 
Pravila o vidnosti oznak je potrebno upoštevati. Če imata dva tekmovalca identično oznako, se prosi 
tekmovalca, ki je prišel zadnji, da spremeni svojo oznako. Če so oznake slabo vidne ali dvoumno 
napisane, lahko organizator zahteva popravek ali izboljšavo napisa. 
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E           SPLOŠNA PRAVILA O LETENJU 
 

4.1       SPLOŠNO 

 

4.1.1  Gibanje ljudi, avtov, letal in prikolic na tleh 

 

Slike letališča: 
- Slika 1a, Slika 1b, Slika 2 – prikazujejo dostop do cest, do prostora rezerviranega za jadralna 

letala in njihove prikolice, počitniških prikolic ter gostujočih in motornih letal. Pilote in člane 
ekipe se prosi, da upoštevajo naslednja pravila. 

- Cesta na sliki 2 oziroma na sliki 5, označena z rdečo prekinjeno črto, se uporablja tako za 
prihod kot odhod iz letališča. 

- Vse prikolice in jadralna letala morajo biti parkirana na ''T&G'' parkirnem prostoru. 
- Prostor za kampiranje je rezerviran za počitniške prikolice in šotore. Prav tako je opremljen s 

priključki za omrežno napetost 220 V. 
- Udeleženci tekmovanja smejo postaviti vozila na območjih označenih z ''P1'', ''P2'' in  ''P3''. 

Omejitev hitrosti je omejena na 20 km/h. 
- Območje ''AC'' je rezervirano za letala obiskovalcev. Tukaj je prepovedano postavljati druga 

jadralna in motorna letala.  
- Jadralna letala je možno polniti z vodo na parkirnem prostoru ''T&G'' ali na neposredno na 

vodnih postajah označenih z ''W''. 
 
Ta pravila veljajo za vse udeležence tekmovanja. 
 

4.2  MERSKE ENOTE in MERITVE 

 
Razen če ni navedeno drugače, bo razdalja izražena v kilometrih, višina v metrih nad površino zemlje 
(AGL), nadmorska višina v metrih nad nivojem morja (AMSL), hitrost v kilometrih na uro, vertikalna 
hitrost v metrih na sekundo, teža v kilogramih in smer letenja v stopinjah glede na pravi sever. 
 
Vsak tekmovalni dan posebej bodo referenčne vrednosti QNH (hPa) in zgornje omejitve višine 
tekmovalnega polja vidne na dnevnih nalogah. 
 
Uporabljal se bo lokalni časovni pas – UTC + 2 uri. 
 

4.2.1 Radijska komunikacija potrebna za komuniciranje z zračno kontrolo 

 

Uporaba radijske postaje je obvezna. Priporoča se radijska postaja s 760 kanali. 
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4.2.2  Zahteve za prenos podatkov 
 
Mobilni telefoni so obvezni in jih morajo imeti piloti v času letenja pri sebi. Dovoljene so tudi naprave 
za javljanje bližine drugih letal (FLARM in podobno). 
 

4.2.3 Radijske frekvence, ki se uporabljajo za čas tekmovanja 

 

Na državnem tekmovanju bodo v uporabi naslednje frekvence: 
Klicni znak PRIEVIDZA TRAFFIC – frekvenca 122.60 MHz  - za vse letališke dejavnosti, odprtje naloge. 
Uporablja se: 
 

- od začetka vzleta, 
- med vzletom, in dokler je letalo v coni odpenjanja, 
- v primeru za neuspeli start in pristanek ter ponoven vzlet. 
- po izhodu iz cone odpenjanja, 
- ob koncu naloge in vse do pristanka, nanjo preklopimo vsaj 10 km pred zadnjo tekmovalno 

linijo in dokler letalo ne zapusti vzletne steze. 
 

4.2.4 Frekvence določene za varnost letenja 

 

V primeru težav bosta na voljo frekvenci 122.60 MHz (klicni znak PRIEVIDZA TRAFFIC) in splošna 
frekvenca za primer v sili 121.50 MHz. 
 
 

4.3 POGOJI ZA LETENJE 

 
Letenje na tekmovanju se bo vršilo v vremenskih pogojih vizualnega letenja (VMC). Za dolžino dneva 
se na slovaškem šteje od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Letenje po sončnem zahodu je 
prepovedano. 
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F NALOGE 

5.1 OPCIJE NALOG 
 
V času prvenstva bodo možne naslednje naloge: 

- hitrostni preleti 
- disciplina ''speed task with assigned areas'' 
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G POTEK TEKMOVANJA 
 

6.1  OBMOČJE VZLETANJA 

 
Postavljanje letal je določeno po pravilih osebe, ki ga določi organizator tekmovanja.  Tekmovalci 
morajo upoštevati njegova navodila. Potek postavljanja se vidi na sliki 3a. Vrstni red bo določen prvi 
dan z žrebanjem, nato se vsak naslednji dan 2/7 jadralnih letal premakne iz čela vrstnega reda na 
konec štartnega seznama. 
 
Startna mreža se odpre ob 8.15 dopoldne po lokalnem času in zapre 15 minut pred začetkom 
vzletanja določenega na brifingu. 
 
V primeru, da pilot prestavi čas vzleta ali še ni pripravljen, obstaja možnost, da se ga prestavi za 
zadnjega tekmovalca v njegovem razredu. Prikaz postopka umikanja letala na konec vrste je prikazan 
na sliki 6a, 6b in 6c. 
 

6.1.1  Praznjenje vode iz letala 

 

Praznjenje vode iz letala na vzletnem mestu je prepovedano. Kakršnekoli težave zaradi vodnega 
balasta ali goriva se rešijo pod nadzorom vodje letenja.  
 

6.1.2 Tekmovalno območje 

 

Tekmovalno območje na tleh poteka znotraj polne rdeče črte na sliki 1a. 
 
 

6.2 POSTOPEK VZLETANJA 
 
Vsa jadralna letala morajo imeti vključene zapisovalnike poleta vsaj dve minuti pred prvim vzletom, 
da se zagotovi zapis natančne višine letališča. 
 
Vzlet: 
 
Postopek vzletanja, bo določen na sestanku. Zaradi vremenskih razmer se lahko zgodi, da organizator 
prestavi čas vzletanja in tako tekmovalci vzletijo pred uradnim začetkom poletanja. 
 

- A. vzlet v smeri steze 220 (slika 6a) 
Tak način vzleta se bo uporabljal v primeru južnega vetra (do 5 m/s) ali severnega vetra (do 4 
m/s).  Smer vzletanja za jadralna letala je 220, vlečna letala pristajajo v smeri 040. Prav tako 
se tudi pristajanje jadralnih letal vrši v smeri 040. 

- B. Vzlet v smeri steze 220 (slika 6b) 
Ta način se bo uporabljal v primeru južnega vetra (nad 5 m/s). Smer vzletanja jadralnih letal 
je 220. Prav tako v enaki smeri poteka pristajanje vlečnih in jadralnih letal. 
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- C. Vzlet v smeri steze 040 (slika 6c) 
Ta način se bo uporabljal v primeru severnega vetra (nad 4 m/s). Smer vzletanja jadralnih 
letal je 040. V tej smeri pristajajo tudi vlečna in jadralna letala. 

 
Kadar je vzlet jadralnega letala nenamerno prekinjen ali predčasno pristane, se letalo prestavi na 
konec vrste. 
 

6.2.1 Vzletanje jadralnih letal s pomožnim motorjem 

 

Jadralna letala opremljena z motorji morajo biti v skladu z zahtevami jadralnih letal in uporabljati 
zapisovalnike poleta kateri prepoznajo delovanje motorja (ENL). 
 
Jadralna letala, ki vzletajo z lastnim motorjem morajo imeti enak postopek in pot vzleta kot 
aerozaprega v njihovem tekmovalnem razredu. Motor morajo ugasniti v coni odpenjanja na višini, ki 
je določena ali pod njo. Pilot na tleh vključi motor največ dve minuti pred vzletom. 
 
Jadralna letala s pomožnim motorjem v aerozapregi, ki imajo MoP morajo vključiti motor za vsaj dve 
minuti in znotraj petih minut po odklopu.  
 
Jadralna letala s pomožnim motorjem, ki vzletajo drugič (ali celo tretjič) morajo pristati pred 
ponovnim vklopom motorja. Nov vzlet mora biti odobren od organizatorja na frekvenci 122.60 MHz. 
Po ponovnem vzletu morajo ta letala slediti načrtovani poti aerozaprege in ugasniti motor v coni 
odpenjanja na višini, ki je določena ali pod njo. 
 

6.2.2 Cone odpenjanja  

 

Cone odpenjanja bodo za vsak posamezni dan določene na sestanku. Praviloma bo pot aerozaprege 
potekala na vzhodno in zahodno stran steze, kjer bosta tudi coni. V primeru, da se spremeni se jih 
razglasi pred začetkom poletanja. 
 

6.2.3  Območja kjer je prepovedano kroženje ali pa je dovoljeno le v eno smer 

 

Jadralna letala morajo znotraj radija 5 km od letališča in v coni odpenjanja krožiti v levo (pravilo velja 
pred in po prečkanju startne linije). Vsako neupoštevanje bo kaznovano. 
 

6.2.4 Tipi in definicije startnih točk 

 

Opcije začetnih točk za tekmovanja so: 
 

- Začetna linija 
(i) Ravna črta ali 
(ii) krožni lok 
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6.2.5 Razglasitev začetka tekmovanja preko radijske postaje 

 

Za razglasitev začetka tekmovanja bodo na frekvenci 122.60 MHz v uporabi naslednje fraze: 
- STARTNA LINIJA ZA (Klubski/Odprti) RAZRED BO ODPRTA OB (čas hh:mm) – Takoj ko bo 

možno, po vzletu zadnjega jadralnega letala v določenem razredu in ki je bil pravočasno na 
vzletnem mestu. 

- STARTNA LINIJA ZA (Klubski/Odprti) RAZRED BO ODPRTA ČEZ 10 (5) MINUTES – 10 (5) minut 
pred odprtjem startne linije za posamezni razred. 

- STARTNA LINIJA ZA (Klubski/Odprti) RAZRED JE ODPRTA ZDAJ – Takoj po začetku, ko se odpre 
startna linija za tekmovalni razred.  

- ZAČETEK ZA (Klubski/Odprti) RAZRED JE PRESTAVLJN ZA (število) MINUTE – Takoj po vzletu 
zadnjega jadralnega letala v svojem razredu, ki je bilo pravočasno na vzletnem mestu in v 
primeru, da se začetek prestavi za določeno število minut. 

- ZAČETEK ZA (Klubski/Odprti) RAZRED JE PREKINJEN – Takoj, ko je možno po prekinitvi 
tekmovalnega dne. 
 
 

6.2.6  Meje tekmovalnega območja 

 

Koordinate tekmovalnega območja bodo objavljene na internetnih straneh www.gremovluft.si, kjer 
jih bo možno prenesti na računalnik. 
 
 

7  IZVEN LETALIŠKI PRISTANKI 

7.1  Navodila za izven letališke pristanke  

 

Tekmovalec, ki je izvedel izven letališki pristanek, mora čim prej obvestiti vodjo tekmovanja po 
telefonu še pred sončnim zahodom in posredovati GPS koordinate – telefonska številka bo objavljena 
na vsakem jutranjem zboru in na dokumentu dnevne naloge. 
 
 
  

http://www.gremovluft.si/
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Slika 1b 
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Slika 3a 
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