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Razpis za DP in ligo v 2020
Ljubljana, 4. 11. 2019
Strokovna komisija za JPZ pri LZS objavlja:
RAZPIS ZA TEKMOVANJA V JPZ, KI ŠTEJEJO ZA DRŽAVNO PRVENSTVO IN LIGO V LETU 2020
Po splošnem športnem pravilniku LZS, komisija za jadralno padalstvo in zmajarstvo objavlja razpis za tekmovanja,
ki štejejo za državno prvenstvo. Razpisujejo se tekmovanja v :
a) letenju z jadralnimi padali O3 – preleti – DP,
b) letenju z jadralnimi padali O3 – preleti – liga,
c) jadralna padala O3 – natančno pristajanje – liga in DP,
d) letenju z zmaji – O1, O5 – liga in DP.
1. Naziv tekmovanja :
Državno prvenstvo, liga
2. Rok za oddajo kandidature :
Organizatorji morajo svojo prijavo vročiti najkasneje do 12. 12. 2019. Upoštevale se bodo prijave, poslane
priporočeno po pošti na naslov Letalska zveza Slovenije, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, oddane najkasneje do zgoraj
navedenega datuma, ter prijave po elektronski pošti jpz@lzs-zveza.si.
3. Pogoji za organizacijo tekmovanja :
- državno prvenstvo mora biti organizirano pod FAI,
- prvenstvo se mora odvijati skladno s športnim pravilnikom LZS in drugimi splošnimi akti LZS, zakonodajo
RS oziroma drugimi zakoni v kolikor poteka tekmovanje izven teritorija R Slovenije.
Na razpis se lahko prijavijo le člani LZS, ki imajo poravnane obveznosti do LZS.
Zahtevana dokumentacija za DP mora obvezno vsebovati:
- naziv organizatorja, ime kluba in direktorja tekmovanja,
- kraj in datum tekmovanja,
- rezervni termin v kolikor je določen,
- rok za prijavo tekmovalcev,
- maksimalno število tekmovalcev,
- višino tekmovalne takse in kaj vključuje,
- pravilnik tekmovanja ali navedbo po katerem pravilniku bo potekalo tekmovanje in ocenjevanje
rezultatov.
Klubi, ki bi v letu 2020 radi organizirali ligaško tekmovanje v O3 – preleti in O3 - natančno pristajanje, naj pošljejo
kraj in datum izvedbe liga tekme, ime kluba ter kontaktni naslov. Zahtevana dokumentacija za ligo je ista kot za
DP razen alinej 3 in 7 (pravilniki za ligo so določeni).
Navedbe morajo biti točne in realne. Nespoštovanje razpisnih pogojev, nespoštovanje ali občutno odstopanje od
pogojev tekmovanja navedenih v razpisni dokumentaciji s strani organizatorja, se lahko sankcionira.
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