
DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE  in  AVSTRIJE 
V JADRALNEM LETENJU ZA MLADINCE 2017

in
MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO ZA POKAL

SPONZORJA

Organizator
Aeroklub Ptuj

in
Jadralna komisija pri LZS

Bilten št.1 – April  2017
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INFORMACIJE   O  TEKMOVANJU                                                     

LOKACIJA:

Letališče Ptuj - Moškanjci
ICAO Code: LJPT
WGS coordinates: N 46° 25' 35"  E 015° 59' 20"
Elavation AMSL:  213m / 701 ft

KONTAKTI:

Address: Aeroklub Ptuj,  Moškanjci 95 a,  SI-2272  Gorišnica,  Slovenija
Website: http://www.ak-ptuj.com/
Tel.:  +386 2 740 83 02
Mobile:+386 51 368 680
Fax: +386 2 740 82 06
E-mail: info@ak-ptuj.si

ČASOVNI RAZPORED:

Zadnji rok prijave: 10. julij
Neuradni trening: 10. - 12. julij
Prihod in pregled dokumentacije: 12. julij do 20:00
Prvi briefing: 13. julij ob 10:00
Otvoritev tekmovanja: 13. julij ob 11:00
Tekmovalni dnevi: 13. - 19. julij
Zaključna zabava: 18. julij
Zaključek in podelitev priznanj: 19. julij
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VODSTVO TEKMOVANJA:

Vodja tekmovanja: Tomaž BEZJAK
Pomočnik vodje tekmovanja: Luka Hojnik
Sodnik: Gregor PETROVIČ
Nalogodajalec: Tomaž BEZJAK / Gregor PETROVIČ
Točkovalec: To be defined
Meteo: To be defined
Vodja letališča: Milan KRALJ
Internet: Luka HOJNIK
Fotograf: Luka HOJNIK

PRIJAVE                                                                                                 

Prijava:
Obrazec za prijavo bo kmalu na voljo na uradni strani.

Plačilo:
Tekmovalna taksa znaša 140 EUR, po 1. juliju 2017 je tekmovalna taksa 220 EUR.
Za mladince je tekmovalna taksa 120 EUR in po 1. juliju 2017 je taksa 180 EUR.
Tekmovalna taksa vključuje organizacijo tekmovanja, sojenje, nagrade, wifi, aktivnosti ob 
dnevih, ko se ne leti in zaključni piknik.
Plačilo se mora izvesti na spodnji tekoči račun najkasneje do 12. julija.

• Banka:  NOVA KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, SI 2000 Maribor
• Lastnik računa:  Aeroklub Ptuj, Moškanjci 95a, 2272 Gorišnica
• IBAN:  SI56 0420 2000 0641 786
• BIC:  KBMASI2X
• Referenca: SI 00 - MDPSJL 2017 (Ime in Priimek pilota)

Število prijav:
Neomejeno.
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Pogoji za pilote:

Po pravilniku Državnega prvenstva Slovenije v jadralnem letenju za člane in mladince, za 
mladince velja, da morajo imeti:

• veljavno dovoljenje pilota jadralnega letala
• najmanj 150 ur samostojnegea letenja
• srebrno C značko
• prelet najmanj 200 km
• skupaj preletenih najmanj 1500 km
• veljavno športno dovoljenje
• starost 25 let ali manj v koledarskem letu

Za ostale velja (mednarodno odprto prvenstvo za pokal sponzorja):
• veljavno dovoljenje pilota jadralnega letala
• najmanj 150 ur samostojnega letenja
• veljavno športno dovoljenje

Tekmovalni razredi:

Tekmovanje se bo odvijalo v klubskem razredu za mladince in odprtem mešanem razredu s
hendikep faktorji za ostale.

Če določen razred ne bo imel vsaj 8 prijavljenih na prvi dan tekmovanja, se bodo piloti 
združili z drugim razredom.

Omejitve obtežitve:

Odprti mešani razred lahko leti z vodo.

Pravila tekmovanja:

Tekmovanje se bo odvijalo po pravilih Državnega prvenstva Slovenije v jadralnem letenju 
za člane in mladince, ter v skladu s splošnim športnim pravilnikom, sprejetim na športni 
komisiji pri LZS, ter po FAI Annex A, Sekcija 3 – Gliding. 
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Tekmovalni prostor:

Tekmovalni prostor bo podoben kot za DP 2015. Dokončno bo znan tik pred tekmovanjem 
in objavljen na spletni strani. Za vse zračne prostore bo določena maksimalna višina v 
metrih in feet-ih s pripadajočim QNH dneva. Te informacije bodo zapisane na 
tekmovalnih listih z ostalimi tekmovalnimi podatki.

Letališke procedure:

Kakor hitro bodo lokalne procedure dokončane jih bomo objavili na spletni strani.

Obratne točke:

Kakor hitro bodo lokalne procedure dokončane jih bomo objavili na spletni strani.

Točkovalni program:

Uradni program za točkovanje rezultatov je Navitarjev See You Competition
(www.naviter.si , www.soaringspot.com).

SPLOŠNE  INFORMACIJE                                                                    

Nagrade:

Prvi trije tekmovalci na mladinskem državnem prvenstvu bodo dobili medalje LZS.

Zmagovalec mednarodnega odprtega prvenstva za pokal sponzorja bo dobil pokal.
Dnevni zmagovalci bodo prejeli priročne nagrade na briefingu.
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Zavarovanje:

• Jadralna letala morajo biti zavarovana proti tretji osebi, kjer tekmovanja niso izvzeta, 
ali ekvivalentno

➔ 750 000 SDR do MTOM  499 kg
➔ 1 500 000 SDR od MTOM 500 kg do MTOM 999 kg

• Vsi tekmovalci in pomočniki morajo imeti veljavno zdravstveno zavarovanje, ki pokriva:
• nujno pomoč
• prevoz v bolnico in domov
• ostalo zdravljenje
• tekmovalci tudi dodatek za tekmovanje

Organizator tekmovanja ne prevzema 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. 

Aerovlek:

Cena aerovleka je 35 EUR za klubski razred in 37 EUR za odprti mešani razred.
Letališka taksa za self-launching letala je 5 EUR.
Aerozaprega se bo izvajala po sistemu kuponov (ticketov). 

Zapisovalniki leta:

Leti se bodo dokumentirali samo z GNSS zapisovalniki leta. Vsi zapisovalniki letov, ki so 
prejeli IGC potrdilo pred 13. julijem 2017 bodo sprejeti. To velja za oba, tako primarni kot
sekundarni zapisovalnik leta. Opozarjamo, da je veljaven kalibracijski certifikat, ki ni  
starejši kot 60 mesecev, obvezen.

 Prenočišča na letališču:

Sobe: 
- 2 sobi z štirimi posteljami
- 1 soba s šestimi posteljami

Cena na osebo je 10 EUR na noč.
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Kamp:
Kampiranje je mogoče na letališču (WC, tuš, elektrika). Cena na osebo je 6 EUR na noč.

Prenočišča v okolici:
Možnost prenočišč v okolici letališča, Hotel Botra Gorišnica.
Še več prenočišč se najde na Ptuju, lahko jih poiščete na booking.com.

Prehrana na letališču:

Smo še v dogovorih.

Internet na prizorišču:

Na letališču bo možen brezžičen dostop do inetrneta.

Uradna spletna stran:

Aktualne informacije o tekmovanju bodo objavljene na spletni strani: 
 www.djp.si , ki je tudi uradna spletna stran tekmovanja.

Uradni e-mail:

md  psjl2017  @  gmail.com 
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