Datum: 2.08.2021

RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA V LETENJU Z ULN
Aeroklub Gorica, po pooblastilu Ultralahke komisije pri Letalski zvezi Slovenije, organizira Državno
prvenstvo v letenju z motornimi zmaji in ultralahkimi letali na letališču Ajdovščina LJAJ in sicer v
času od sobote 3. 9. 2021 do nedelje 5. 9. 2021. Rezervni temin je 10. do 12. 9. 2021.
1. Program prireditve :
Petek, 3.09.2021*
do 17:00 prihod udeležencev
18:00 otvoritev prvenstva
18:30 prosti trening
Sobota, 4.09.2021*
08:00 briefing za I. disciplino
09:00 start I. discipline
13:00 kosilo
16:00 briefing za II. disciplino
17:00 start II. discipline
20:00 zabavni večer – piknik
Nedelja, 5.09.2021*
08:00 briefing za III. disciplino
09:00 start III. discipline
12:00 objava rezultatov
13:00 zaključek prvenstva
*organizator si pridružuje pravico do spremembe urnika v skladu s potekom tekmovanja in vremenskimi razmerami.

2. Rok prijave :
Redni rok za prijavo na DP je do vključno četrtka 26.8. 2021, po e-pošti na predpisanem obrazcu
(priloga). Ob prijavi mora biti priloženo dokazilo o plačilu kotizacije, ki znaša za enega tekmovalca
50 EUR (skupaj 100€/posadko). Plačilo se izvede v obliki nakazila na TRR pri NKBM: 047500000416763 – namen nakazila: »Prijava na DP v ULN 2021«.
Izredni rok za prijavo na DP je od petka 27. 8. 2021 do 3. 9. 2021, dneva DP na predpisanem
obrazcu (priloga). Ob prijavi mora biti priloženo dokazilo o plačilu kotizacije, ki znaša za enega
tekmovalca 50 EUR (skupaj 100€/posadko). Plačilo kotizacije je možno z nakazilom na TRR pri
NKBM: 04750-0000416763 – namen nakazila: »Prijava na DP v ULN 2021«.
Na dan tekmovanja je možno gotovinsko plačilo ob registraciji do 08:00 ure. Višina kotizacije v
izrednem roku znaša na tekmovalca 70 EUR (skupaj 140€/posadko).
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V primeru odpovedi DP zaradi višje sile se tekmovanje prestavi na rezervni termin (10. do12. 9.
2021). V kolikor je DP zaradi višje sile odpovedano tudi v rezervnem roku, se vplačana kotizacija
vrne.
Kotizacija zajema:






kampiranje na letališču
stroške sojenja
kopijo karte 1 : 200.000
pokale in medalje
stroške tehnične izvedbe prvenstva

Prvenstvo se bo odvijalo na osnovi Splošnega Tekmovalnega pravilnika in na osnovi Kataloga
nalog ULN. Tekmuje se v kategoriji enosedov:
- RWL 1 – enosedežni motorni zmaji
- RAL 1 – enosedežna ultralahka letala
in kategoriji dvosedov:
- RWL 2 – dvosedežni motorni zmaji
- RAL 2 – dvosedežna ultralahka letala
Na posameznem ULN zrakoplovu / letalu lahko tekmujeta največ dve posadki. V primeru
premajhnega števila prijav v posamezni kategoriji si pridržujemo pravico združitve kategorij RWL1
in 2, ter RAL1 in 2.
Tekmovanje šteje tudi za bronasto kolibri značko!
3. Kraj tekmovanja:
Letališče Ajdovščina LJAJ
Karta letališča v PDF ( glej priponko)
Prenočišča so na razpolago v bližini letališča Ajdovščina (LJAJ):
Tekmovalec mora imeti:
 veljavno dovoljenje pilota za vrsto ULN s katero tekmuje (velja samo za pilota
posadke) in vpisan tip plovila v knjižico letenje;
 je državljan Republike Slovenije;
 športno FAI licenco z znamkico za leto 2021 (velja za oba člana posadke);
 minimalni nalet pilota posadke po Pravilniku o ULN (minimalni samostojni nalet
na vrsti naprave s katero tekmuje ≥ 100 ur;
 veljavno dovoljenje za letenje ULN;
 zavarovalno polico za obvezno zavarovanje do tretjih oseb po uredbi ES št.
785/2004;
 zadostno količino goriva in maziva;
 možnost pritrditve navigacijske karte in 4 fotografij;
 pribor za pripravo navigacijskih nalog;
 obrazec z izračunanim MTOM in C.G. za tekmovalno posadko;
 izpolnjene ostale pogoje po Tekmovalnem pravilniku;
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doping-e-learning/, dokazilo: ALPHA POTRDILO).
Opomba 1:
V primeru dvočlanskih posadk (RAL 2 in RWL 2) je v vlogi navigatorja lahko oseba starejša od 14 (v
primeru mladoletnosti s soglasjem staršev oziroma skrbnikov), ki je državljan Republike Slovenije
in ima veljavno športno FAI licenco z znamkico za leto 2021.
Posadka mora biti ves čas tekmovanja ista; ULN zrakoplov mora biti ves čas tekmovanja isti
oziroma v isti konfiguraciji.
Opomba 2:
Tekmovalec (RAL 1 in RWL 1) oziroma posadka (RAL 2 in RWL 2) morata biti prijavljena na
tekmovanje preko letalskega kluba, ki je član LZS – Komisije ULN s poravnanimi vsemi tekočimi
obveznostmi.
Opomba 3:
Tekmovalec (RAL 1 in RWL 1) oziroma posadka (RAL 2 in RWL 2) lahko na enem tekmovanju
tekmuje/ta samo v eni izmed kategorij.
Opomba 4:
V primeru nastanka poškodbe oziroma tehnične napake na ULN zrakoplovu v času med
tekmovanjem je o tem potrebno takoj obvestiti odgovornega vodjo tekmovanja, ki s Tehnično
službo preveri okoliščine in možnost odprave poškodbe oziroma tehnične napake. V kolikor
popravilo ni možno, je posadka diskvalificirana.
Opomba 5:
V času poteka tekmovanja ni dovoljeno testno letenje tekmovalcev brez eksplicitnega dovoljenja
vodje tekmovanja. Vzlet oziroma pristanek obiskovalcev je možno izvesti samo s koordinacijo
vodje letenje, če se pri tem ne moti samega tekmovanja.
Opomba 6:
Tekmovalec oziroma posadka je dolžna na ULN zrakoplovih, katerih narava to zahteva (npr.
odprta kabina) nositi na glavi čelado. Prav tako mora biti tekmovalec oziroma posadka vzdržna
jemanja kakršnikoli drog, poživil, zdravil ali uživanja alkohola; kakršnakoli kršitev teh določb
pomeni diskvalifikacijo. Tekmovalec oziroma posadka ne sme leteti, če je bolna ali psiho – fizično
nesposoben letenja.
4. Vodstvo tekmovanja:
 Vodja tekmovanja: Valter Faganelj
 Pomočnik vodje tekmovanja: Jože Rupar
 Glavni sodnik: Bojan Sajovic
 Delegat LZS: Robert Latin
5. Minimalno število prijavljenih posadk:
Za zagotovitev regularnosti tekmovanja mora biti prijavljenih najmanj 5 posadk – ekip iz najmanj 3
klubov, ki začnejo tekmovati prvi dan tekmovanja; od tega morajo biti izvedeni vsaj 3 poleti iz
dveh različnih tekmovalnih disciplin.
6. Opozorilo:
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Organizator bo poskrbel za vse potrebne ukrepe ter zaščitna sredstva po navodilih NIJZ za
zaščito pred širjenjem virusa »COVID-19«. Prireditev ni javna oz. bo zaprtega tipa z obveznim
pisnim evidentiranjem vsakega udeleženca.
V slučaju zelo slabe napovedi vremena ali omejitev zaradi ukrepov proti širjenju virusa »COVID19«, bo organizator pravočasno še v petek zjutraj 3. 9. 2021 po telefonu ali na elektronski naslov
tekmovalcev uporabljen za prijavo prestavil ali odpovedal tekmovanje vsem pravočasno
prijavljenim tekmovalcem.
Tekmovanje se lahko prestavi na rezervni termin 10. do 12. 9. 2021 ali pa se izvedba DP v letu
2021 odpove.
Nasvidenje v Ajdovščini.
Aeroklub GORICA
Valter Faganelj
predsednik

Priloga: Obrazec za prijavo na DP ULN 2021 (1. stran)
PRIJAVA NA DRŽAVNO PRVENSTVO V LETENJU Z ULN 2021
Kategorije: RAL 1, RAL 2 ter RWL 1, RWL 2
I.

Podatki o prijavitelju:

Prijavitelj (član LZS – Komisija ULN): _________________________________________________
Naslov:_________________________________________Pošta:____________________________
Kontaktni podatki:___GSM:_______________________e-pošta:____________________________
II.
Kategorija:
Prijavljamo se na DP v letenju z ULN v naslednji kategoriji: RAL 1 RAL2 RWL1 RWL 2
(obkroži)
III.
Podatki o tekmovalcu / posadkah:
Pilot (ime in priimek): ____________________________________________________________
Naslov:__________________________________________Pošta:__________________________
Kontaktni podatki:___GSM:______________________e-pošta:_____________________________
KONFEKCIJSKA ŠT. za majico (M, L, XL, ..) ______
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Spremljevalec (ime in priimek): _____________________________________________________
Naslov:_________________________________________Pošta:____________________________
Kontaktni podatki:___GSM:______________________e-pošta:_____________________________
KONFEKCIJSKA ŠT. za majico (M, L, XL, ..) ______
IV.

Podatki o ULN zrakoplovu:

Vrsta ULN zrakoplova:

Motorni zmaj
Ultralahko motorno letalo
(obkroži)
Tip – model / izvedenka: __________________________________________________________
Registrska oznaka: ____________________, reševalni sistem: ____________________________
Kotizacija v višini 50 EUR/osebo je nakazana na TRR pri NKBM: 04750-0000416763 – namen
nakazila: »Prijava na DP v ULN 2021« (priloga: dokazilo o plačilu).
ŽIG

Podpis pooblaščene osebe:

Priloga št. 2: Obrazec za prijavo na DP ULN (2. stran)
OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI:
1.

ULN Zrakoplov:

-

Kopija Dovoljenja za letenje oziroma enakovreden dokument

-

Kopija zavarovalne police po Uredbi ES št. št. 785/2004

-

Obrazec za izračun MTOM in C.G. zrakoplova

2.

Tekmovalec / posadka:

-

Kopija Dovoljenja pilota ULN oziroma enakovreden dokument

-

Kopija lista iz knjižice letenja z razvidnim samostojnim naletom ≥ 100 ur

-

Kopija lista iz knjižice letenja z razvidnim vpisom tipa ULN zrakoplova

-

Dokazilo o državljanstvu (kopija osebnega dokumenta)

-

Kopijo športne licence FAI z znamko za leto 2021
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-

Pilot in navigator morata imeti opravljeno
izobraževanje (dokazilo: COACHTRUE POTRDILO)

protidopinško

OPOMBA 1:
V primeru dvočlanske posadke je potrebno za sopotnika – navigatorja potrebno priložiti samo
kopijo osebnega dokumenta (izkaz državljanstva RS), kopijo športne licence FAI z znamko za leto
2021 ter kopijo pisnega soglasja staršev oziroma skrbnikov v kolikor je taka oseba mlajša od 18 let.
OPOMBA 2:
Na dan tekmovanja mora imeti tekmovalec / posadka vse dokumente v originalih ves čas pri sebi;
ob registraciji se lahko izvaja kontrola zahtevanih dokumentov.
OPOMBA 3:
V kolikor k prijavi ni priložen kateri koli izmed navedenih dokumentov in/ali priloženo potrdilo o
plačilu kotizacije, se prijavitelja pozove k dopolnitvi prijave, ki jo je dolžan dopolniti do konca
razpisnega roka (4. 9. 2021); do tega roka so možne tudi spremembe že oddanih prijav – velja
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