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Datum: 10.08.2017 

 

 RAZPIS  DRŽAVNEGA PRVENSTVA V LETENJU Z ULN 
 

Aeroklub Ptuj, po pooblastilu Ultralahke komisije pri Letalski zvezi Slovenije, organizira Državno 

prvenstvo v letenju z motornimi zmaji in ultralahkimi letali na letališču Ptuj in sicer v času od sobote 

23.09.2074 do nedelje 24.09.2017. 

 

Program prireditve :    

                             Sobota, 23.09.2017                  

08.00  prihod udeležencev 

09.00 otvoritev prvenstva in briefing za I. disciplino 

10.00 start I. discipline 

                                                         12.30  kosilo 

      15.00 briefing za II. disciplino 

17.00 start II. discipline 

20.00 briefing za naslednji dan 

                            Nedelja, 24.09.2017 

08.00 start III. discipline 

12.00 objava rezultatov 

13.00 zaključek prvenstva   

Tekmovanje šteje tudi za bronasto kolibri značko! 

 

Rok prijave :  

Do vključno 6.09.2017 po telefonu, e-pošti ali pisno. Kotizacija za enega tekmovalca znaša 30€.  

Prijave po roku in na dan tekmovanja  - kotizacija 50€, ki se plača na TR: S156 0215 0025 3783 712 

ali na dan tekmovanja. Kontakt za prijave: David Leben 041 609 560 ali leben.david@gmail.com  
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Kotizacija zajema: 

• kampiranje na vzletišču 

• stroške sojenja 

• kopijo karte 1 : 200.000 

• pokale in medalje 

• stroške tehnične izvedbe prvenstva 
 
Ponujamo tudi možnost najema sob za prenočitev v prostorih kluba, cena na osebo 10EUR. 
 

Prvenstvo se odvija na osnovi  Splošnega Tekmovalnega pravilnika in na osnovi Kataloga nalog UL. 

Tekmuje se v kategoriji enosedov RWL 1 -  enosedežni motorni zmaji in v kategoriji RAL 1 - enosedežna 

ultralahka letala in dvosedov RWL 2 -  dvosedežni motorni zmaji in v kategoriji RAL 2 - dvosedežna 

ultralahka letala. Na posameznem plovilu 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.  

 

Kraj tekmovanja:   

Letališče Ptuj se nahaja 8 km vzhodno od centra mesta Ptuj in 300 m severno od železniške proge  

Ptuj – Ormož, v vasi Moškanjci.  

Koordinate vzletišča: 462535N 0155920E. Smer VPS je 109° - 29°  11 – 29 in dolžina 1100 m. Nadmorska 

višina je 213 m. Frekvenca : 122,50 MHz.  

 

Tekmovalec mora imeti: 

• veljavno dovoljenje pilota ULN 

• športno licenco z znamkico 2017 

• minimalni nalet po pravilniku 

• veljavno dovoljenje za letenje 

• zavarovalno polico 

• posodo za bencin in olje 

• možnost pritrditve karte in 4 fotografije 

• pribor za pripravo navigacijskih nalog 

• izpolnjene ostale pogoje po tekmovalnem pravilniku 
 

Vodstvo tekmovanja:  

• Vodja tekmovanja: David Leben 

• Glavni sodnik: Roman Caf 

• Delegat LZS: Robert Latin 
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Opozorilo: 

Organizator bo zagotovil varno izvedbo prvenstva, zato se bodo morali tekmovalci držati predpisanih 

varnostnih ukrepov, ki bodo objavljeni do pričetka prvenstva. 

V slučaju zelo slabe napovedi vremena bo organizator pravočasno še v petek zjutraj 22.09.2017 po 

telefonu odpovedal tekmovanje vsem pravočasno prijavljenim tekmovalcem. V tem primeru se 

tekmovanje prestavi na 30.9 in 1.10.2017 ali 7.10. in 8.10.2017. 

 

Nasvidenje v Moškanjcih 

 

Aeroklub Ptuj 

 


