
 

 

RAZPIS ZA 21. DRŽAVNO PRVENSTVO 
V SKUPINSKIH LIKOVNIH SKOKIH 4-WAY 

ZA LETO 2018 
 

 
Organizator:  LZS in Aeroklub Murska Sobota 
Neposredni organizator:  Aeroklub Murska Sobota 
Kraj:    Letališče Murska Sobota  

Datum:   1. In 2. september 2018 
Pravilniki:   Veljavni športni pravilniki FAI in LZS 
Letalo:   Pilatus Porter PC-6 

Višina odskoka:  cca. 3100 m 
Vodja tekmovanja:  Marjan Slak 
Glavni sodnik:  Shlomo Matichin 
Število skokov:   8 serij (minimalno 1) 

Kamera:   air-to-air 
Pritožbena taksa:  50 € 
 
Tehnologija sojenja: na daljavo, na podlagi posnetkov iz zraka, ki jih po vsakem skoku oddajo snemalci. 

Posnetki ki morajo biti  v dogovorjeni obliki in neobdelani, se nalagajo na splet, sodnik sporoča rezultate.  
 
Organizacijska taksa: 80€ / tekmovalca 

Nakazilo na račun AKMS ali  plačilo takse na letališču pre  začetkom tekmovanja, organizator iz a račun. 
 
Rok za prijavo: do vključno 26. avgusta 2018 
Prijavo z imenom ekipe in kontaktnimi podatki predstavnika (ime, mob. tel. št.) je potrebno poslati na e-naslov: 

rdoler@gmail.com do navedenega datuma. 
Maksimalno število ekip je 8, zara i omejenega naleta vojaškega letala. V primeru prevelikega števila ekip 
imajo pre nost ekipe, ki so so elovale na za njem  ržavnem prvenstvu.  
 

Cena skokov:  
 letalo Slovenske vojske: 0€, v primeru plačila goriva SV se cena skoka zviša 

 komercialno letalo: padalski ticket. 

 
Potek tekmovanja:  

 petek, 31. avgust 2018, od 19.00 dalje 

o prtje tekmovanja, sestanek vo ij ekip, žreb likov;  
 sobota, 1. september 2018, od 9.00 do 17.00 

tekmovalni skoki ; 
 nedelja, 2. september 2018, od 9.00 do 16.00 

tekmovalni skoki, zaključek tekmovanja z razglasitvijo zmagovalcev 2 uri po koncu tekmovanja. 
 

 rganizator ne o govarja za ško o, ki bi jo povzročili  tekmovalci ter nji ove poško be in priporoča ustrezno 
zavarovanje za ško o pro  tretji  osebi in nezgo no zavarovanje tekmovalcev. 
 
 

 
 
 

Aeroklub Murska Sobota      Predsednik org. odbora 
Murska Sobota, 18. 7. 2018     Robi Doler 
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