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Spoštovani 
 
XXX. državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju za klubski, 15 m mešani, odprti 
razred za člane in mladince, ter mednarodno odprto prvenstvo za pokal sponzorja, 
bo letos organiziral Aeroklub Murska Sobota, pod okriljem Letalske zveze Slovenije.  
Tekmovanje je mednarodnega značaja, odprtega tipa in bo potekalo na letališču 
Murska Sobota (LJMS). 
  
1. ORGANIZATOR TEKMOVANJA: 

• Aeroklub Murska Sobota  
  
2. KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: 

• Letališče Murska Sobota od 17. 7. do 25. 7. 2021 (15. in 16. 7. 2021 prosti 
trening). 

 
3. VODSTVO TEKMOVANJA:  

• Vodja tekmovanja in glavni sodnik: Denis ŠTRBENC 
• Vodja letenja in vodja šleperjev: Andrej VOGRIN 
• Delegat tekmovanja: Bo določen naknadno 

 
4. PRIJAVA TEKMOVALCEV IN PRIJAVNE TAKSE: 

• Rok prijave je do ponedeljka, 1. 7. 2021  
• Izpolnjene prijavnice (Priloga A - Prijavnica) pošljite na naslov:  

info@aeroklub-ms.si 
 

• Kotizacija za člane je 160 €, po 1. 7. 2021 pa 240 €. 
• Kotizacija za mladince je 130 €, po 1. 7. 2021 pa 195 €. 
• Vplačilo kotizacije na transakcijski račun, odprtem pri NLB d.d.:  

 
IBAN: SI56 02340-0016188422  
SWIFT: LJBASI2X 
Namen: Jadralno prvenstvo 2021 

 
5. AEROVLEKI:  

 
• 35 € na 600 m za klubski razred. 
• 40 € na 600 m za ostale razrede. 
• Vzletanje letal z lastnim pogonom 7€. 
• Vsak tekmovalec poravna 5 vlekov (glede na vrsto) ob prijavi na tekmovanje. 

 
6. ZAVAROVANJA:  
 
Jadralna letala morajo biti zavarovana proti tretji osebi, kjer tekmovanja niso 
izvzeta:  
 

• Jadralna letala registrirana za MTOM < 500 kg minimalno za SDR 750 000.  

• Jadralna letala registrirana za MTOM > 500 kg minimalno za SDR 1 500 000. 
 
Vsi tekmovalci in pomočniki morajo imeti veljavno zdravstveno zavarovanje, ki 
mora pokrivati:  
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• Nujno pomoč.  

• Prevoz v bolnišnico 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. 

  
7. PROGRAM TEKMOVANJA: 

• 15. 7. 2021 in 16. 7. 2021 prosti treningi.  
• 16. 7. 2021 - prihod tekmovalcev in pregled dokumentacije do 21:00. 
• 17. 7. 2021 - uradna otvoritev ob 09:00, briefing 1. tekmovalnega dne 10:00.  
• 17. 7.  do  24. 7. 2021 - tekmovalni dnevi.  
• 25. 7. 2021 - uradni zaključek ob 10:00 (ali rezervni tekmovalni dan).  

  
8. PRAVILA TEKMOVANJA: 

• Tekmovalo se bo v klubskem, 15 m mešanem razredu in odprtem razredu v 
skladu s trenutno veljavnim Pravilnikom državnega prvenstva Slovenije v 
jadralnem letenju za člane in mladince v skladu s Splošnim športnim 
pravilnikom sprejetim na športni komisiji pri LZS.  

• V kolikor za posamezni razred ne bo dovolj prijavljenih pilotov/klubov se bo 
izvedla združitev razredov, v skladu s pravili iz prejšnje alineje te točke. 

• Tekmovanje bo registrirano kot FAI 2 kategorije pri IGC. 
• Predvidoma se bo letelo tudi na Madžarsko, Avstrijo in na Hrvaško .  
• Obratne točke, tekmovalni prostor in meje letališča bodo objavljene na spletni 

strani: http://www.aeroklub-ms/dpsjl2021 najpozneje do 9. 7. 2021. 
  
9. NAGRADE: 

• Prvo, drugo in tretje uvrščeni tekmovalci v končni uvrstitvi državnega 
prvenstva prejmejo medalje LZS.  

• Na mednarodnem odprtem prvenstvu SPONZORJA tekmovalci prejmejo 
pokale v vseh razredih. 

  
10. NASTANITVENE MOŽNOSTI: 

• Kampirni prostor na letališču (WC, tuš in elektrika) - na osebo 70 € za 
celoten čas tekmovanja. 

• Vikend na letališču: 
- 1 soba s 4 ležišči - na osebo 100€ za čas tekmovanja (posteljnina vključena). 
- 3 sobe z 2 ležiščema - na osebo 100€ za čas tekmovanja (posteljnina vklj.). 

• Brezžični dostop do interneta povsod na letališču (tudi v kampu). 
 
 
Za rezervacije kamp prostora in klubskega vikenda na letališču pokličite: 041 568 856 
(Damo) ali  041 841 103 (Rajko).  

• Penzion Letališče*** 

Muzge 2, Rakičan 
9000 Murska Sobota 
Število sob: 13, št. ležišč: 23 

• RIS Dvorec Rakičan** 

Lendavska 28, Rakičan 
9000 Murska Sobota 
Število sob: 13, št. ležišč: 29 

http://www.aeroklub-ms/dpsjl2021
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T: 02 536 10 06 
E: info@penzion-letalisce.si 
I: www.penzion-letalisce.si 

 

T: 02 535 18 96 
E: info@ris-dr.si 
I: www.ris-dr.si 

• DIJAŠKI DOM Murska Sobota 

Tomšičeva ulica 15 
9000 Murska Sobota 
Število sob: 40, št. ležišč: 120 
T: 02 530 03 10 
E: info@d-dom.ms.edus.si 
I: www.d-dom.ms.edus.si 

• Hotel ZVEZDA*** 
 

Trg zmage 8 
9000 Murska Sobota  
Število sob: 25, št. ležišč: 60 
T: 02 539 15 73 
E: recepcija@hotel-zvezda.si 
I: www.hotel-zvezda.si 
 

Rezervacijo prenočišča v Penzionu Letališče zaradi poletne sezone opravite čimprej. 
 
11. HANGARIRANJE IN PARKIRANJE LETAL: 

Parkiranje letal in prikolic je v času tekmovanja dovoljeno na označenem območju in 
je vključeno v ceno prijavnine. Hangariranje jadralnih letal v času tekmovanja bo 
omejeno in bo možno le po dogovoru na dan prijave. Cena hangariranja je 90€ za 
celoten čas tekmovanja. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo nastalo na 
parkiranih letalih tako na zunanjem parkirnem prostoru kot tudi v hangarju.  
 
Aktualne informacije o tekmovanju bodo objavljene na spletni strani:  
www.aeroklub-ms.si/dpsjl2021 in na straneh www.soaringspot.com 
12. OSTALE INFORMACIJE: 
 
Spodnja ekipa aerokluba bo podajala odgovore na vsa morebitna vprašanja jadralnih 
pilotov in ostalih udeležencev tekmovanja. 
 
Kontaktne osebe: 
 

• Damijan Korpič - damijan_korpic@yahoo.com  
• Rajko Grčar - rajko.grcar@gmail.com 
• Kristijan Ravnič - www.facebook.com/aeroklub.murska.sobota 

 
  
V Murski Soboti 22. 2. 2021 
 
 

Pripravil:  
Damijan Korpič Aeroklub M. Sobota  

      vodja OO DPSJL-2021 Peter Podlunšek  
    predsednik 

  
 
Prilogi: 

− Priloga A: Prijavnica XXX. DPSJL-2021, 

− Priloga B: Predviden tekmovalni prostor. 
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Priloga A 

P R I J A V N I C A 
XXX. DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE 

V JADRALNEM LETENJU ZA ČLANE IN MLADINCE 2021 IN 
MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO SPONZORJA V VSEH RAZREDIH 

 
PRIJAVLJAM SE ZA: (obkroži) 
 

• Klubski razred (mladinsko DP) 

• 15m mešani razred 

• Odprti razred 

 
TEKMOVALNA EKIPA: 
 

• Ime in priimek pilota: __________________________GSM: ________________ 

• Naslov:  _________________________________________ 

• Aeroklub: ________________________________________ 

• Država: _________________________________________ 

• Številka FAI dovoljenja: _____________________________ 

• Ime in priimek pomočnika: _____________________ GSM: ________________ 

• Nastanitev: ___________________________ 

• Ime (šifra) IGC datoteke primarnega Loggerja: _______ in sekundarnega______ 

• IGC Pilot Ranking ID številka12: _______________________ 

 
JADRALNO LETALO: 
 

• Tip: ___________,  Reg. oznaka: _________, Tek. oznaka: ______ . 
 
IZJAVA: 
 
Podpisani pilot izjavljam, v svojem imenu in imenu pomočnika (-ov), da sem seznanjen s pravili 
tekmovanja in da se udeležujem tekmovanja na lastno odgovornost. Hkrati soglašam s tem, da 
Aeroklub Murska Sobota zgoraj navedene osebne podatke obdeluje v skladu s Splošno uredbo EU o 
varstvu podatkov (GDPR) in z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, za namen organizacije ter 
izvedbe tekmovanja, vključno z obveščanjem javnosti o tekmovanju. Dovoljujem tudi fotografiranje in 
video-snemanje, ter objavo tako posnetega materiala na spletnih straneh tekmovanja. 

 
              Kraj in datum:                          Podpis pilota: 
        
          _________________         _________________ 
 
 
Prijavnico poslati preko elektronske pošte na info@aeroklub-ms.si 
Prijavnica se šteje za prejeto (čas), ko prejmete povratno elektronsko pošto s potrditvijo. 
 

 

 
1 Poiščete jo lahko na: http://www.sgp.aero/igcrankings/pilots/search.aspx?contestID=9271 
 

2 V kolikor vas ni na seznamu IGC, se prosimo predhodno registrirajte: 

http://www.sgp.aero/igcrankings/pilots/add-a-new-pilot.aspx?contestID=9269 
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Priloga B 

 
 

Predviden tekmovalni prostor DPSJL-2021 
 
 
 

 


