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СКУПШТИНА ВСВ

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА
ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
ЗА ПЕРИОД 2021.-2024. ГОДИНА
Програм рада Савеза дефинисан је одредницама из Програма развоја ваздухопловног
спорта Ваздухопловног Савеза Србије и Циљевима из Статута Ваздухопловног савеза
Војводине, тако да својим деловањем Савез:

- Доприноси развоју и промоцији спорта и повећању бављења грађана
ваздухопловним спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом.
- Развија и унапређује ваздухопловне активности и спорт у свим гранама
ваздухопловног спорта:
аеромоделарству (ваздухопловном и ракетном), параглајдингу, падобранству,
једриличарству, моторном летењу, ултра-лаком летењу и балонарству.
- Усмерава младе људе да се, бављењем ваздухопловним спортом, васпитавају
у духу традиције спорта, патриотизма, толеранције, пријатељства и другарства.
- Организује и окупља спортисте на ваздухопловним спортским такмичењима и
другим ваздухопловним манифестацијама.
- Развија ваздухопловни интернационализам на међународном плану, у складу
са начелима Међународне ваздухопловне федрације - FAI.
Ваздухопловни Савез Војводине ће:
- Наставити са активностима на стварању услова за постизање врхунских
резултата наших спортиста у свим гранама ваздухопловног спорта:
аеромоделарству (ваздухопловном и ракетном), параглајдингу, падобранству,
једриличарству, моторном летењу, ултра-лаком летењу и балонарству.
- Вршити промоцију и популаризацију ваздухопловних спортова,
- Неговати традицију и обележавати значајне догађаје и ваздухопловне јубилеје.
- Посветити пажњу образовним програмима и спорту деце и младих.
- Наставити рад на истраживању и проналажењу нове (старе) документације и
саговорника у вези одређених тема, ради писања Монографије ВСВ.
Уважавајући смернице ПССО-а, приликом конкуирисања за суфинансирање кроз
програме за редовне активности по годинама за период 2021-24. планирамо
организацију такмичења на којима ће учествовати млађи јуниори и јуниори, али и
сениорска покрајинска такмичења, као и она највећа: светске купове, европска и
светска првенства.
Наши планови се заснивају на претпоставци да ће се здравствени услови, у
наредним годинама, поправити и тако створити услови за одржавање такмичења
на свим нивоима.
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Са својим клубовима, Ваздухопловни савез Војводине би требало да ради и на
окупљању што већег броја деце школског узраста, како би им, кроз програме за
младе, што више приближио ваздухопловни спорт, а кроз обуке и школска
такмичења бисмо обезбедили нове чланове за наше аероклубове. У складу са
новим Законом о спорту и тенденцијама у друштву, препоручено је да се више
пажње посвети ангажовању жена и инвалида (где год је то могуће) па тако и у
ваздухопловним спортовима.
У складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини
(„Службени лист АПВ“, бр. 5/2017), и његовим каснијим допунама, програми рада
надлежних спортских савеза, па и ВСВ, састоје се од четири главне програмске
целине:
1. Спорт деце и младих - млађи јуниори (до 12 година) и јуниори - такмичења,
кампови, припреме и набавка опреме и реквизита;
У основи је увођње најмлађих у сустем такмичења у дисциплинама «собних»
модела F1N и F1N-150 - ваздухопловно и, S3 и S6 ракетно моделарство, уз
узајамно деловање школа, наших клубова и Савеза.
Овај пројекат се успешно проводи на нивоу Ваздухопловног савеза Србије кроз
Лига такмичења којима су обухваћени и млађи јуниори - старости до 12 година.
Кроз пласмане и награђивање издвајају се и младе даме као подршка развоју
женског спорта.
Подршка овом програму подразумева и набавку комплета модела - спортских
реквизита за припрему такмичења најмлађих у напредним дисциплинама F1H и
F1G - номенклатура Међународне ваздухопловне организације FAI.
Посебна област у домену упознавања школске омладине са ваздухопловним
спортом су манифестације изложбено-такмичарског карактера - ревијално
такмичење ученика основних школа у прављењу и пуштању ваздушних змајева.
Ова занимњива манифестација је, ранијих година, успешно организована у
Суботици, Кикинди и Зрењанину па би је требало проширити и на друге клубове и
градове. Циљ је да деца изађу на спортске аеродроме, на „ливаде“, да упознају
летачка средства, да праве једноставне ваздушне змајеве и да се, по узрастним
категоријама, такмиче.
Посебан пројекат, за реализацију на нивоу сваког клуба, локалне управе и
спонзора, уз јединсвено дефинисана правила и финансирање од стране ВСВ, је
«Фестивал папирних авиона» - израда и подешаванје за лет, такмичење на једном
месту, у једном простору и једном дану.
У годинама пред нама, требало би интензивирати сарадњу са Покрајинским
секретаријатом за образовање, обновити сарадњу са школским и предшколским
установама, кроз програме “Икарово перо” и "Селенитска палета”, «Сарићев
викенд» и друге манифестације на тему ваздухопловства, уз што веће учешће
деце.
Добар пример за то је АК „Нова Пазова“ који је у протеклих 11 година посветио
велику пажњу младима, што већ даје резултате, па на такмичење собних
моделара „Коплас Про Куп“ у Халу спортова у Новој Пазови долази стотинак
јуниора из земље и иностранства.
У Аероклубу “Иван Сарић”, Суботица, успешно се ради на популаризацији
ваздухопловства, кроз пројекат “Фениx”, у оквиру кога су ликовни конкуси и
техничке манифестације. Све завршава “Сарићев викенд” што представља
завршну манифестацију на Спортском аеродрому „Суботица“.
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2. Образовни програм - образовање кадрова за рад у ваздухопловном спорту,
организација стручних трибина, израда стручних, публикација, монографија;
У основи сваког рада у клубовима, по ваздухопловним спортовима, јесу кадрови
за спровођенје тренинга и обука, који би завршавали специјализације у области
ваздухопловног спорта на високо-образовним установама. Задатак је диктиран
оперативним потребама аероклубова и одредбама Зкона о спорту. Утврђивање
дела стручног образовног програма је задатак за ВСВ.
Пред нама је наставак рада на Монографији. Поред «Аутора поглавља» који већ
увелико раде-пишу одређене теме, морамо много више да укључимо и наше
аероклубове (до сада је одазив био делимичан) како би Монографија била
свеобухватна и квалитетна. Настојаћемо да у сваком аероклубу обезбедимо по
једног сарадника.
3. Такмичарски програм - организација покрајинских првенстава;
Прегледом развијености грана ваздухопловног спорта, пред Савезом је
органозовање отворених покрајинских такмичења аеромоделара (ВМ и РМ)
отвореног првенство Војводине у параглајдингу (у дисциплинама прелет и
слетање на циљ), падобранству, моторном летењу и једриличарству, такмичење
дронова и других покрајинских такмичења за која покажу интересовање наши
клубови.
Савез ће подржати развој нових спортских дисциплина унутар ваздухопловних
спортова, попут дисциплине F3 RES радио-управљане једрилице – ваздухопловно
моделарство.
2022. године, свакако најважније такмичење је Европско првенство у ракетном
моделарству, Арадац, Зрењанин, које је још 2019. године FAI доделио нашој
земљи (ВСС, као националном савезу и АК „Сремска Митровица“ као
непосредном организатору).
2022. следи и обележаванје 50 година од првог светског првенства ракетних
моделара одржаног у Вршцу 1972. године.
У годишњим цилклусима су два традиционална светска купа које већ дуги низ
година успешно организују наши клубови и нови светски куп у такмичењу дронова:
-

СРЕМ КУП - СВЕТСКИ КУП У ВАЗДУХОПЛОВНОМ МОДЕЛАРСТВУ
у класама F1А, B, C и H а у организацији АК „Нова Пазова“ и финансијску
помоћ ВСВ,
СИРМИУМ КУП - СВЕТСКИ КУП РАКЕТНИХ МОДЕЛАРА у класама S4А,
S6А, S7, S8Е/P, S9А,  у организацији АК „Сремска Митровица“ и ВСВ.Е/P, S9А, у организацији АК „Сремска Митровица“ и ВСВ.
DRONE EXTREME RACING – светски куп, Бела Црква.

У периоду 2023-24. година очекујемо да се у циклус Светског купа укључи и
БАЧКА КУП У ВАЗДУХОПЛОВНОМ МОДЕЛАРСТВУ у класама F1А, B, C и H а у
организацији АК Сомбор.
Планирамо да, у колико буде могуће, подржимо и два традиционална моделарска
такмичења на којима учествују сениори, али и наши најмлађи моделари (млађи
јуниори и јуниори):
„Коплас Про Куп“, собних модела – клизача у F1N и F1N-150, у
организацији АК „Нова Пазова“ и компаније Коплас Про ДОО, који је прво наше
такмичење у календару, сваке године, а одржава се већ у фебруару месецу и
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Oтворени међународни „Бачка Куп“ у класама F1N и F1N-150 а у
организацији АК „Сомбор“, такође успешно и добро посећено такмичење од
стране сениора, али и најмлађих категојија, као и од такмичара из суседних
земаља.

4. Техничко функционисање савеза
Канцеларија Ваздухопловног савеза Војводине ће и у периоду 2021-2024. години,
поред редовних административних послова, своје активности усмерити и
реализовати кроз сарадњу са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину,
Спортским савезом Војводине и Ваздухопловним савезом Србије, али и са
локалним управама, школама и нашим аероклубовима.
Пред нама је задатак укључиванја свих аероклубова са територије покрајине у
Ваздухопловни савез Војводине.
Нова времена на пољу опште безбедности и околности попут текуће памдемије су
изазов и за опстанак и даљи развој спорта уопште па и ваздухопловног.
У најави је измена Закона о ваздушном саобраћају, па је потребно да се
организујемо и уклључимо, заједно са нашим аероклубовима и ВСС, и дамо
предлоге и решења, како би спречили могућу нерегуларну прерасподелу
аеродрома и летачких средстава и изборили се да садашња намена наших
аеродрома и летелишта остане то и у будуће, пре свега – спортска.
У таквим условима ВСВ ће, у комуникацији са локалним управама и другим
институцијама власти, да заступа интересе аероклубова, и ваздухопловног спорта
у целини.
Maрт 2021.рт 2021.
Кандидат за председника ВСВ
Божо Грубић с.р.
Нова Пазова, Симе Шолаје 15
063 8Е/P, S9А,  у организацији АК „Сремска Митровица“ и ВСВ.0 17 132

Напомена:
Програм сачињен на основу документације ВСВ
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