
 

Letalska šola, panoramski poleti, letalski prevoz, dela v zraku, skoki padalcev na teren… 
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Datum: 5. 11. 2015 

 
 

ZADEVA: Kandidatura za organizacijo državnih prvenstev v jadralnem letenju v letu 2016 
ZVEZA: Sklep 1. Korespondenčne seje jadralne komisije pri LZS v letu 2015  
 
 

V skladu s sklepom 1. Korespondenčne seje Jadralne komisije pri LZS, dne 15. 10. 2015 in v skladu s 
Splošnim športnim pravilnikom LZS, Aeroklub Murska Sobota vlaga kandidaturo za organizacijo sledečih 
tekmovanj: 
 

 Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju za mladince (DPSJL - M) 
 Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju – klubski razred (DPSJL - KR)  
 Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju – 15m mešani razred (DPSJL - 15)  
 Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju – odprti razred (DPSJL - OR) 
 Vzporedno bo organizirano mednarodno tekmovanje v klubskem razredu za pokal sponzorja. 

 

 Naziv organizatorja: 
Aeroklub Murska Sobota - Jadralna sekcija 
Muzge 2 
9000 Murska Sobota 
 

 Kraj in datum tekmovanja 
Letališče Murska Sobota od 16. 7. 2016 do 24. 7. 2016 (14. in 15. 7. 2016 prosti trening). 
 

 Rok za prijavo tekmovalcev 
1. 7. 2016 
 

 Maksimalno število tekmovalcev 
Brez omejitve. 
 

 Višina tekmovalne takse in kaj vsebuje 
150 € za člane, po 1. 7. 2016 je tekmovalna taksa 225 €. 
120 € za mladince, po 1. 7. 2016 je tekmovalna taksa 180 €. 
Tekmovalna taksa vključuje organizacijo tekmovanja, sojenje na tekmovanju, majica z logotipom 
tekmovanja, dnevne nagrade, tradicionalni predsedniški bograč, wireless internet, organizacija 
aktivnosti ob dnevih, ko se ne leti in zaključni piknik. 
 

 Cena aerovleka 
35 € na 600 m za klubski razred 
37 € na 600 m za ostale razrede 

 

   
Pripravil: Damijan Korpič Aeroklub Murska Sobota  

   Aleš Matuš  
    
   predsednik   


