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 RAZPIS  DRŽAVNEGA PRVENSTVA V LETENJU Z ULN 
 
Aeroklub Sršen Cerkvenjak, po pooblastilu Ultralahke komisije pri Letalski zvezi Slovenije, 
organizira Državno prvenstvo v letenju z motornimi zmaji in ultralahkimi letali na vzletišču 
Cerkvenjak in sicer v času od sobote 19.09.2020 do nedelje 20.09.2020. 
 
Program prireditve : 
                             Petek, 18.09.2020* 
     možen prihod, priprava in nastanitev udeležencev 
                             Sobota, 19.09.2020*                  

08.00  prihod udeležencev 
09.00 otvoritev prvenstva in briefing za I. disciplino 
10.00 start I. discipline 

                                                         12.30  kosilo 
      14.00 briefing za II. disciplino 

16.00 start II. discipline 
19.00 briefing za naslednji dan 
20.00 druženje udeležencev z brezplačno pogostitvijo 

                            Nedelja, 20.09.2020* 
08.00 start III. discipline 
12.00 objava rezultatov 
13.00 zaključek prvenstva   

*organizator si pridružuje pravico do spremembe urnika v skladu s potekom tekmovanja in vremenskimi razmerami. 

Tekmovanje šteje tudi za bronasto kolibri značko! 
 

Rok prijave :  
Do vključno četrtka 10.09.2020, po e-pošti (aksrsen.cerkvenjak@gmail.com).  
Kotizacija za enega tekmovalca znaša 50 €.  Prijave po roku in na dan tekmovanja  - kotizacija 70€, 
ki se plača na TR:  SI56 0420 2000 2947 670 najkasneje do 18.9.2020. Pri plačilu kotizacije prosim 
navedite namen »Kotizacija DP ULN 2020«. 
Kotizacija zajema: 

• kampiranje na vzletišču 

• stroške sojenja 

• kopijo karte 1 : 200.000 

• pokale in medalje 

• stroške tehnične izvedbe prvenstva 
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.  
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Kraj tekmovanja:   
 
Vzletišče Cerkvenjak se nahaja na naslovu Čagona 23b, 2236 Cerkvenjak.  
Vzletišče se nahaja 4 km jugo-zahodno od Cerkvenjaka, južno od regionalne ceste R II 439, odsek 
1525 (Cerkvenjak-Senarska) in avtoceste A5 Maribor-Lendava. Vzletišče se nahaja med vasema 
Čagona in Spodnje Verjane. 
 
Dostop na vzletišče je možen po urejeni poti iz severne smeri z regionalne ceste R II 439, odsek 
1525 (Cerkvenjak-Senarska) ali pa iz jugovzhodne smeri z lokalne ceste Brengova – Čagona – 
Drbetinci po urejeni poti. 
 
Osnovna steza – strip ima pravokotno obliko z dimenzijami 590x38m (uporabnih 700x40m). 

Smer VPS:     156 - 336 (16-34) 
Dimenzije VPS:    550 m x 25 m 

Geografske koordinate VPS:    N 46 32' 52'' 

      E 15 54' 55'' 
Nadmorska višina VPS:   227 m nmv    (745 ft QNH) 
 
Vzletanje in pristajanje je možno v obeh smereh brez ovir. Uporablja se lahko zahodni šolski krog. 
Podlaga VPS je sestavljena iz glinasto ilovnate strukture z drenažo za odvod meteorne vode, 
valjana, poraščena z mešanico ozkolistnih trav in sproti košena. 
VPS je normalno uporabna vse leto, tudi ob večjem deževju vendar je v tem primeru uporabna 
samo pogojno zaradi možne poplavljenosti ali poškodovanosti. 
 
Po želji vam pošljemo navodila za Vzletišče Cerkvenjak – pošljite samo sporočilo na 
aksrsen.cerkvenjak@gmail.com. 
 
Prenočišča so na razpolago v bližini vzletišča: 
http://turizembreznik.si/ 
https://www.priantonu.com/ 
http://gostinstvo-ploj.net/ 
http://www.prikapeli.si/ 
 
Tekmovalec mora imeti: 

• veljavno dovoljenje pilota ULN 

• športno licenco z znamkico 2020 

• minimalni nalet po pravilniku 

• veljavno dovoljenje za letenje 

• zavarovalno polico 

• možnost pritrditve karte in 4 fotografije 

• pribor za pripravo navigacijskih nalog 

• izpolnjene ostale pogoje po tekmovalnem pravilniku 
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Vodstvo tekmovanja:  

• Vodja tekmovanja: mag. Radivoj Jelen 

• Pomočnik vodje tekmovanja: mag. Vito Kraner 

• Glavni sodnik: Roman Caf 

• Delegat LZS: Robert Latin 
 
Opozorilo: 
Organizator bo poskrbel za vse potrebne ukrepe ter zaščitna sredstva po navodilih NIJZ za 
zaščito pred širjenjem virusa »COVID-19«. Prireditev ni javna oz. bo zaprtega tipa z obveznim 
pisnim evidentiranjem vsakega udeleženca. 
V slučaju zelo slabe napovedi vremena ali omejitev zaradi ukrepov proti širjenju virusa »COVID-
19«, bo organizator pravočasno še v petek zjutraj 18.09.2020 po telefonu ali na elektronski 
naslov uporabljen za prijavo odpovedal tekmovanje vsem pravočasno prijavljenim 
tekmovalcem.  
V tem primeru se tekmovanje prestavi na 26. in 27.09.2020 ali pa se izvedba DP v letu 2020 
odpove. 
 
Nasvidenje v Cerkvenjaku. 
 

Aeroklub SRŠEN CERKVENJAK 
     


