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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), potrjuje pa generalni sekretar LZS. Ta Športni Pravilnik je dopolnitev Splošnega 
Športnega Pravilnika LZS (v nadaljevanju SŠP). Določila tega pravilnika ne smejo biti v konfliktu s 
SŠP LZS.  
 

2. Športne prireditve-tekmovanja 
 
Sestavni del tega pravilnika so določila naslednjih pravilnikov: 

- Pravilnik tekmovanja za Pokal Slovenije v letalskem modelarstvu kategorije F-1, 
ki je bil sprejet na sestanku podkomisije dne 23.11.2010 in velja od 1.1.2011 
Priloga: A-Pravilnik…. 

- Pravilnik za izbiro državnih reprezentanc v letenju  s prosto letečimi modeli,  
sprejet na seji podkomisije dne 23.11.2010 in je stopil v veljavo dne 1.1.2011 
Priloga: B-Pravilnik….  
 

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. In 2. kategorije ter najkasneje do 25. 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 
 

Obrazložitev: 
Datume državnih prvenstev želimo zaradi čim večje udeležbe slovenskih tekmovalcev  prilagoditi  datumom 
tekem Svetovnega pokala. Ta koledar pa je znan šele okoli 20.-25.11. Ne bi namreč želeli prekrivanja DP s 
kakšnim pomembnejšim  tekmovanjem za SP v bližini, kajti imamo precej tekmovalcev, ki se borijo tudi za 
vodilna mesta v Svetovnem pokalu.  Zato Podkomisija  predlaga, da sprejme predlog dopolnitve ŠP v točki 
2.4.4. ki predvideva izjemo samo za izbor organizatorja DP, za tekmovanja 1. In 2. Kategorije pa se v celoti 
upošteva SŠP. Za 1. In 2. Kategorijo tekmovanj je predlagan datum najkasneje 10.11.2013, tako, da ima 
organizator dovolj časa za prijavo in plačilo. 
Ostala določila glede organizacije tekmovanj ostanejo nespremenjena. 

 

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 pravilniko 
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. 
 

Obrazložitev: 



      

Ta pravila so bila dogovorjena na sestanku podkomisije v novembru 2011 in se jih samo zapiše v razširjeni 
pravilnik, da so zbrana na enem mestu. V izogib dvoumnostim se lahko podrobnosti še dodatno natančneje 
opredelijo. V zadnji alineji predlagam dodatek, ki nedvoumno določi, kateri klubi se v tem primeru štejejo za 
zainteresirane, katerih konsenz je potreben za novi datum. Ta dodatek  natančno določa, da so zainteresirani tisti 
klubi, ki so se tega tekmovanja mislili udeležiti in bi bili lahko zaradi novega neprimernega datuma oškodovani. Za 
klube, ki se niso prijavili že na predmetno tekmovanje, se v skladu s tem dodatkom smatra, da niso zainteresirani. S 
tem se izognemo možnosti, da bi organizacijo tekmovanja zaviral nekdo tretji, ki se tekmovanja tako in tako ni mislil 
udeležiti.  
 

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 
Obrazložitev: 

Predsednik podkomisije Tomaž Hribar se je v zvezi s to problematiko dne 26.11.2012 pogovarjal z generalnim 
sekretarjem LZS g. Primožem Lajovcem. V pogovoru je bilo dorečeno, da evidenčne številke za mladince, ki 
nastopajo v kategoriji F1H – mladinci, evidenčne številke niso potrebne, ker članske izkaznice LZS za njih niso 
obvezne. Dovolj je uradna prijava kluba za tekmovanja v ciklusu Pokal Slovenije in  DP F1H – mladinci. Kljub 
temu pa je treba zagotoviti  spoštovanje oz. upoštevanje zahteve LZS,  da na tekmovanjih v koledarju LZS  lahko 
nastopijo samo člani LZS.  
 Z  delnim upoštevanjem pravilnika FAI po označevanju pa se želi doseči, da se tekmovalci že v tej 
osnovni kategoriji spoznajo vsaj z osnovnimi zahtevami pravilnikov glede označevanja modelov. Določilo o 
označevanju modelov sledi podobnim določilom FAI pravilnika. 

 
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, dne dd.mm.llll.  
 

Predsednik PLPLM: 
Damjan Žulič 

http://www.aeromodelarstvo.si/
http://borut.mojforum.si/

