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1. Splošna določila 
 
 

Ta športni pravilnik je del Športnega Pravilnika LZS in vsebuje pravila in predpise specifične za dejavnost 
letenja s prosto letečimi modeli ter obvezuje vse člane LZS, da se ravnajo po njegovih določilih na vseh 
tekmovanjih in prireditvah razreda F1, ki so vpisana v športni koledar Podkomisije za letenje s prosto 
letečimi modeli LZS. Pravilnik pripravlja, ureja in predlaga Podkomisija za letenje s prosto letečimi modeli (v 
nadaljevanju s kratico PLPLM ali na kratko podkomisija), potrjujeta pa generalni sekretar LZS, določene 
dele pa IO LZS. Ta Športni Pravilnik je dopolnitev Splošnega Športnega Pravilnika LZS (v nadaljevanju SŠP). 
Določila tega pravilnika ne smejo biti v konfliktu s SŠP LZS, sam pravilnik pa se sproti usklajuje z 
eventuelnimi spremembami SŠP LZS..  
 

2. Športne prireditve-tekmovanja 
 

 
Sestavni del tega pravilnika so določila naslednjih pravilnikov: 

- Priloga: A  
Pravilnik tekmovanja za Pokal Slovenije v letalskem modelarstvu kategorije F-1, 
ki je bil sprejet na sestanku podkomisije dne 23.11.2010 ter  dopolnjen na sestanku PLPM dne 20. 
12.2011 in velja od 1.1.2012 
 

- Priloga: B  
Pravilnik za izbiro državnih reprezentanc v letenju  s prosto letečimi modeli,  
sprejet na seji podkomisije dne 01.12.2015,  veljaven z dnem  1.1.2016 
 
 

2.1. Rok za izbor organizatorjev tekmovanj. Podkomisija mora kandidate za organizacijo tekmovanj, za 
katera je pristojna in športno komisijo LZS najkasneje do 10. novembra obvestiti o izboru organizatorja 
tekmovanj 1. kategorije in Svetovnega pokala ter najkasneje do 30. novembra o izboru organizatorjev za 
DP. Točne roke, ki morajo biti v skladu s predmetnim pravilnikom, določi predsednik PLPLM v razpisu. 

Določila te točke se nanašajo na točko 2.4.4 SŠP 
 
 

2.2. Spremembe datumov tekmovanj.  
Tekmovanja so lahko odpovedana ali prestavljena na drugi termin le z utemeljenimi razlogi. 
Organizatorjem tekmovanj se priporoča, da predvidijo rezervni datum za izvedbo svojega tekmovanja že ob 
kandidaturi, tako da je rezervni datum objavljen že v koledarju tekmovanj.  
V primeru, da je določeno tekmovanje zaradi objektivnih razlogov odpadlo, je pri določitvi novega datuma 
obvezno upoštevati naslednje: 
- v kolikor bo tekmovanje organizirano v roku dveh tednov od prvotno predvidenega datuma tekmovanja, 
je skrajni rok za objavo razpisa tekmovanja deset dni pred novim datumom tekmovanja, 
- v kolikor se termin tekmovanja seli iz spomladanskega v jesenski termin, mora biti ponovni razpis 
objavljen dvajset dni pred novim datumom tekmovanja, 
- za novi termin mora organizator pridobiti konsenz vseh zainteresiranih klubov. S tem pravilnikom se 
določa, da se za zainteresirane klube štejejo vsa tista društva, katerih tekmovalci so bili prijavljeni na 
predmetno (odpovedano oz. prestavljeno) tekmovanje. 

Določila te točke se nanašajo na točko 2.4 SŠP. 
 
 

2.3. Pravica do udeležbe na tekmovanjih v kategoriji F1H-mladinci. S ciljem spodbujanja mladih za 
ukvarjanje z letalskim modelarstvom, je tekmovalcem (v skladu s sklepom IO LZS ) na tekmovanjih 
koledarja LZS v kategoriji F1H-mladinci dovoljeno tekmovati brez športnega dovoljenja FAI, biti pa morajo 
člani organizacije (društva, kluba), članice LZS s poravnanimi članskimi obveznostmi za razred F1. Članice 
LZS morajo seznam svojih članov do 31.01. tekočega leta  poslati pisarni LZS in predsedniku PLPLM, med 
sezono pa sezname ažurirati in o seznamu dodatnih članov obvestiti LZS in predsednika PLPLM, kateri bodo 



      

aktualne sezname na osnovi zahteve posredovali organizatorjem tekmovanj.  Za udeležbo tekmovalcev 
nato zadošča uradna prijava kluba za tekmovanja v ciklusu Pokal Slovenije in  DP F1H – mladinci. 
        Na modelih, ki s katerimi tekmovalci tekmujejo v kategoriji F1H-mladinci, mora biti na krilu oznaka 
tekmovalca s  številkami ali črkami višine min 25 mm in sicer:  
-št. športnega dovoljenja, če ga tekmovalec ima 
-članska številka tekmovalca (določi jo LZS ob prijavi) 
-priimek  in začetnica imena tekmovalca. 

Določila te točke se nanašajo na točki 2.5.2 in 2.5.4 SŠP 

 
2.4. Uradni spletni naslovi. Organizatorji tekmovanj morajo razpise in informacije o tekmovanjih, ki jih 
organizirajo, posredovati članom PLPLM po e-mailu. 
Kot pomoč pri  zagotavljanju čim lažjega obveščanja vseh zainteresiranih za delovanje na športnem 
področju in na ostalih področjih letenja s prosto letečimi modeli v Sloveniji ,( za objavo in pregled pravilnikov, 

rezultatov  in ostalih uradnih dokumentov podkomisije) sta za uradni spletni mesti določeni: 
 
 - http://www.aeromodelarstvo.si  , ki ima enega urednika. Prispevke za objavo (razpise, rezultate, itd..) 
pošiljati na mail predsednika podkomisije. 
- http://borut.mojforum.si , spletni forum, kjer lahko objavljajo vsi registrirani uporabniki.  
Organizatorji tekmovanj morajo informacije o tekmovanjih, ki jih organizirajo, poleg posredovanja članom 
PLPLM po e-mailu , posredovati za objavo na uradni spletni strani uredniku in/ali jih objavljati  na spletnem 
forumu. 
 
Razširjeni športni pravilnik Podkomisije za letenje s prosto letečimi modeli je bil sprejet na korespondenčni 
seji, razpisani dne 16.12. 2013 in zaključeni dne 22.12.2013, dopolnjen in usklajen pa na seji 1.12.2015.  
 

        Predsednik PLPLM: 
   Damjan Žulič 

 

 
PRILOGE:  

 
Priloga  A:  PRAVILNIK TEKMOVANJA ZA POKAL SLOVENIJE V LETALSKEM MODELARSTVU KATEGORIJE F-1  

 

Pravilnik je izvleček pravilnikov in popravkov prejetih na sestankih modelarske podkomisije za prosti let. Prilagojen 
je splošnemu športnemu pravilniku, upoštevani pa so tudi sklepi IO LZS na svoji dvanajsti seji.   

1. 

Tekmovanje za POKAL SLOVENIJE je ciklusnega tipa. Vsa tekmovanja ciklusa morajo biti potrjena na sestanku 
podkomisije za prosti let, ter vpisana v koledar LZS za tekoče leto.   

2. 

Tekmuje se v kategorijah F 1 A, B, C,  F- 1-A juniorji, F-1-H in F-1-H juniorji. V kategoriji F- 1-C lahko  enakovredno 
nastopajo tudi modeli F-1-J. 

Tekmuje se po veljavnem pravilniku F A I – za prostoleteče modele. V ciklusu lahko tekmujejo samo člani LZS z 
veljavnimi športnimi dovoljenji, v kategoriji F1H mladinci pa lahko brez šp.dovoljenj, morajo pa tekmovalci biti člani 
LZS.   

3. 

Razpis za posamezno tekmovanje je 20 dni pred tekmovanjem. 

Da je POKAL SLOVENIJE VELJAVEN, morajo v celotnem ciklusu (v celem letu), tekmovati v kategoriji najmanj 6 
tekmovalcev iz treh klubov. Posamezna tekma ciklusa pa je veljavna ne glede na število tekmovalcev in klubov v 
kategoriji.   
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4. 

Minimalno število tekem za veljavnost ciklusa POKALA SLOVENIJE v enem letu je 3. 

Pri izračunu končnega rezultata se tekmovalcu štejejo trije najboljši rezultati. 
 

    5.    

Točkovanje glede na uvrstitev: 

 

MESTO TOČK  MESTO TOČK 

1. 25  9. 7 

2. 20  10. 6 

3. 15  11. 5 

4. 12  12. 4 

5. 11  13. 3 

6. 10  14. 2 

7. 9  15. 1 

8. 8    
  

Poleg teh točk dobijo tekmovalci še bonus točke in sicer: 

F1A člani in F1H juniorji: Za vsakih 4 premaganih tekmovalcev 1 dodatno točko (npr.. za 13 tekmovalcev 3 točke) 
F1A- juniorji, F1H člani, F1B in F1C : za vsake 3 premagane tekmovalce dodatna 1 točka bonusa. Bonus točke prejme 
le prvih petnajst uvrščenih  tekmovalcev.  

      V primeru, ko ima več tekmovalcev pri določanju uvrstitve enako število točk, uporabimo naslednje dodatne kriterije 

1. Tekmovalce se dodatno razvršča po naslednji najboljši uvrstitvi (četrti  rezultat). 
2. V kolikor tudi tako ne moremo določiti uvrstitve, potem odloča število doseženih točk (sekund) na tekmovanjih, iz 

katerih se mu upoštevajo točke za razvrstitev. ( NE upoštevajo se točke iz FLY OFF-a). 

3.      V kolikor tudi tako ne moremo določiti uvrstitve, potem odloča o rangu rezultat (točke) zadnjega tekmovanja v 
ciklusu. (vključno z FLY OFF-om).   

6. 

Organizator mora v skladu s pravilnikom F A I zagotoviti potrebne priprave za izvedbo kontrol teže modelov iz gume, 
površine modelov, dolžino vlečne vrvice. 

Kontrolo lahko zahteva vodja sodnikov, delegat LZS (žirija), vodja ekipe (kot uradna pritožba vodstvu tekmovanja).   

7. 

Organizator je dolžan dostaviti rezultate vsem sodelujočim najkasneje v roku 5 delovnih dni , prav tako vodji 
podkomisije. (Rezultate in zapisnik žirije).   

8. 

Glede na sklep IO LZS je za vsa tekmovanja ciklusa organizator obvezen plačati tekmovalne pristojbino. Ta znaša za 
modelarstvo polovico normalne pristojbine ( to se pravi 25.00 EUR za tekmovanje ciklusa za vsako kategorijo, razen 
F1H mladinci)).  

To pristojbino se plača za vsako kategorijo za vsako tekmovanje ciklusa (se pravi 25.00 EUR za vsako tekmo v 
kategoriji).  

Pogodbe bo poslala LZS,prav tako bo izstavila račun organizatorju. Klub, ki ne bo plačal tekmovalne pristojbine, NE 
MORE organizirati tekme za POKAL SLOVENIJE, in se rezultati ne štejejo niti za pokal niti za državno reprezentanco.    

LZS zagotovi za plačano pristojbino vpis v koledar ter kolajne za končno razglasitev.   

9. 

Vsako spremembo pravilnika mora potrditi modelarska podkomisija za prosti let pred začetkom sezone. Elementi, 
kjer je pravilnik podrejen SPLOŠNEMU ŠPORTNEMU PRAVILNIKU, se prilagajajo spremembam le-tega, vendar ne za 
nazaj, samo za naprej. 

 

Dopolnila k pravilniku, sprejeta na sestanku PLPM dne 20. 12.2011 ki veljajo od 1.1.2012. 

Tekmovanja za POKAL SLOVENIJE naj bi bila končana do tretjega vikenda v novembru, zaradi objektivnih razlogov je 
možna prestavitev na kasnejši datum 

 

 



      

 
 
Priloga B:    PRAVILNIK ZA IZBIRO DRŽAVNIH REPREZENTANC  RS  V LETENJU  S PROSTOLETEČIMI MODELI 

 

1. člen 
Za izbiro članov državnih reprezentanc se upoštevajo rezultati domačih tekmovanj iz koledarja L Z S (pokal Slovenije, 
Državno prvenstvo, FAI tekmovanje (Svet. pokal ali FAI) v kolikor je na ozemlju R. Slovenije), ter iz tekmovalnega 
koledarja F A I (odprta FAI tekmovanja, Svetovni pokal, EP, SP, WAG), ki se odvijajo v tujini sicer v letu pred letom za 
katero se izbirajo člani reprezentance (v nadaljevanju: tekoče leto).  
 

2. člen 
Upoštevajo se rezultati 5 (petih) tekmovanj, Ki ustrezajo pogojem iz prve točke pravilnika. Za izbor reprezentance se 
upošteva rezultat tekmovanj, dosežen v rednem delu (brez fly offa) , ki se pretvori v odstotek (%) maksimalno 
možnih doseženih točk (sekund) v rednem delu tekmovanja.  Upoštevajo se le rezultati  tekmovanj s 5 ali več turnusi 
v rednem delu tekmovanja, v katerih je bil predviden maksimalni čas letenja v vsakem turnusu 180 sekund ali več.  
Skupni rezultat predstavlja seštevek doseženih odstotkov na  upoštevanih tekmovanjih, zaokrožen na 2 (dve) 
decimalki. 
 

3. člen 
Če ima več tekmovalcev enak skupen seštevek odstotkov, je prvi dodatni kriterij naslednji najboljši rezultat 
tekmovalca iz kateregakoli tekmovanja, ki odgovarja kriterijem za izbor (šesti najboljši rezultat); v primeru, da je 
rezultat še vedno enak se postopek še enkrat ponovi(šteje najboljši sedmi rezultat). V primeru, da imata dva (ali več) 
tekmovalca še vedno enak seštevek  odstotkov je naslednji dodatni kriterij  končna skupna uvrstitev v Svetovnem 
pokalu v predmetni kategoriji za tekoče leto.   

4. člen  
Član državne reprezentance  mora v tekočem letu  obvezno tekmovati na   Državnem prvenstvu v svoji kategoriji, 
(razen z opravičljivimi razlogi – glej 3.1.1. Splošnega športnega pravilnika LZS, ali če DP ni razpisano). 
 

5. člen 
Rezultate tekmovanj pod okriljem FAI v tujini, ki štejejo za izbiro reprezentance,in niso v koledarju Svetovnega 
pokala, je potrebno najkasneje v sedmih dneh  po tekmovanju dostaviti predsedniku KLM PLM. Za tekmovanja 
Svetovnega pokala in tekmovanja pod okriljem LZS to ni potrebno. 
 

6. člen 
V primeru, da v tekočem ali naslednjem letu ni  dovolj tekmovalcev v kategoriji, da bi iz njih lahko določili ekipo in 
rezerve, ali le ti niso izpolnili vseh pogojev, ima Podkomisija možnost, da na svoji redni, izredni  ali korespondenčni 
seji izjemoma določi pogoje in pravila ter končni rok, ki jih morajo  tekmovalec ali tekmovalci  izpolniti do določenega 
roka, da lahko v naslednjem letu nastopijo za reprezentanco. Člen se uporabi le v primeru, če bi njegova uporaba 
omogočila zapolnitev eventuelno praznega mesta v ekipi in tako omogočila nastop kompletne ekipe na prvenstvu, ki 
sledi ter posledično omogočila boljši ekipni rezultat. 
 
 
Pravilnik začne veljati  1.1.2016 
 
 

 
 


