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Aeroklub Alpski letalski center Lesce bo v sodelovanju z Letalsko Zvezo Slovenije 
organiziral Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju za mladince (DPSJL-M) v 
klubskem razredu, klubski razred (DPSJL-KR), 15m mešani razred (DPSJL-15) in odprti 
razred (DPSJL-OR). Hkrati bo organizirano tudi mednarodno odprto prvenstvo za pokal 
LXnav.  
 
Organizator tekmovanja:  

Aeroklub Alpski letalski center Lesce  
Begunjska cesta 10  
4248 Lesce  
AK ALC Lesce  
 
Kraj in datum tekmovanja:  

 Letališče Lesce od 9. 6. do 17. 6. 2018 
 ICAO koda: LJBL 
 koordinate letališča: 46° 21' 30" N; 014° 10' 41" E  
 Višina letališča: 504 m / 1.654 ft 
 Steza: 14-31 (1130 x 23 m asfalt, 600 x 30 m trava) 
 Frekvenca: 123,50 MHz 
http://www.soaringspot.com/djp2018  
 
Vodstvo tekmovanja:  

Direktor tekmovanja: Franci Lajovic  
Generalni sekretar: Milan Korbar  
Vodja tekmovanja: Andrej Kolar 
Glavni sodnik: naknadno 
Vremenska napoved: Boris Žorž  
 
Koledar tekmovanja:  

Preliminarne prijave: do 20. 4. 2018  
Končne prijave: do 20. 5. 2018  
Največje število tekmovalcev: 45 za celotno tekmovanje  
Uradni trening: 4. 6. 2018 do 8. 6. 2018 
Prihod tekmovalcev in pregled dokumentacije: 8. 6. 2018 do 20.00 
Registracija: 8. 6. 2018 do 18.00, 9. 6. 2018 do 9.00 
Otvoritev: 9. 6. 2018 ob 9.00  
Prvi posvet  za 1. tekmovalni dan: 9. 6. 2018 ob 10.00  
Tekmovalni dnevi: 9. 6. 2018 - 16. 6. 2018  
Rezervni dan: 17. 6. 2018  
Zaključno druženje: 16. 6. 2018 ob 19.00  
Podelitev priznanj in razglasitev izidov: 17. 6. 2018 ob 10.00  

http://www.alc.si/
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Pravila tekmovanja  

 Tekmovalo se bo v klubskem, 15 m mešanem razredu in odprtem razredu v skladu 
s trenutno veljavnim Pravilnikom državnega prvenstva Slovenije v jadralnem letenju 
za člane in mladince in v skladu s Splošnim športnim pravilnikom, sprejetim na 
športni komisiji pri LZS. Za mešani 15m in odprti razred bo uporabljena veljavna 
lista indeksov po DAeC, za klubski razred pa indeksi FAI. 

 Tekmovanje bo registrirano kot FAI 2 kategorije pri IGC. 
 Obratne točke, tekmovalni prostor in meje letališča bodo objavljene na spletni strani 

tekmovanja: AK ALC Lesce in na Soaringspot do 20. 5. 2017 
 Tekmovalni prostor bo predvidoma obsegal zračni prostor Slovenije in Avstrije.  
 Obvezna oprema v letalih je FLARM in polna registracija v OGN DataBase, ki 

omogoča spremljanje tekmovanja na različnih platformah v realnem času. 
 Obratne točke, tekmovalni prostor in meje letališča bodo objavljene na spletni strani 

tekmovanja. 
 Organizator vabi, da se tekmovanja udeležijo tudi piloti iz drugih držav. Izidi 

tekmovanja bodo objavljeni na IGC Ranking List. 
 Za dokumentiranje leta se bodo uporabljali izključno GNSS zapisovalniki leta. Poleg 

klasične oddaje zapisovalnika poleta bo mogoče lete oddati tudi preko elektronske 
pošte.  

 
Prijava, registracija in prijavnina  
Prijave pošljite na priloženi prijavnici na E-naslov dpsjl2018@siol.net. Prijava postane 
dokončna, ko je plačana prijavnina za tekmovanje. V primeru prevelikega števila 
prijavljenih bodo imeli do 20. 5. 2018 prednost člani LZS, kasneje pa tisti, ki bodo 
prijavnino plačali prej.  
 
Prijavnina za tekmovanje znaša 150,00 € pri plačilu do vključno 20. 5. 2018, po tem 
datumu je prijavnina 225,00 €. Za pilote, ki bodo 25. rojstni dan dopolnili najkasneje do 
31. 12. 2018 in so hkrati člani LZS, prijavnina s plačilom do vključno 20. 5. 2018 znaša 
120,00 € Za prijave po 20. 5. 2018 je znesek prijavnine 180,00 €. 
 
Običajna višina vleke bo 700 metrov QFE. Cena vleke na višino 700 metrov bo 36,00 € za 
mladince, 15m mešani in klubski razred. Za vse ostale bo 38,00 € na 700 metrov. 
 
Nagrade 
Prvo, drugo in tretje uvrščeni tekmovalci v končni razvrstitvi državnega prvenstva prejmejo 
medalje LZS.  
Prvo, drugo in tretje uvrščeni tekmovalci v končni razvrstitvi odprtega državnega prvenstva 
prejmejo pokale pokrovitelja.  
 

http://www.alc.si/
http://ddb.glidernet.org/
http://www.soaringspot.com/djp2018
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Kontakt 

Aeroklub Alpski Letalski Center Lesce  
Begunjska cesta 10  
4248 Lesce  
AK ALC Lesce  
E-naslov: dpsjl2018@siol.net 
 
Nakazila 
Za vsa nakazila v zvezi s tekmovanjem je potrebno uporabiti TRR Aerokluba ALC Lesce:  
TRR: SI56 0312 7100 0291 780  
Namen: DPSJL 2018; Ime priimek; Aeroklub  
Sklic: SI99  
Prejemnik: AK ALC Lesce  
Naslov: Begunjska cesta 10; 4248 Lesce  
Prijavnico in potrdilo o nakazilu pošljite tudi na E-naslov: dpsjl2018@siol.net  
 
V času tekmovanja bo možna namestitev v kampu na letališču, pomagamo lahko tudi pri 
poizvedovanju po sobah v bližini letališča. Dogovarjamo se tudi za možnost prehranjevanja 
v restavraciji Na Kležn’k po ugodni ceni. 
Spravilo letal v hangarju v času tekmovanja ne bo možno. 
Na letališču je omogočen brezžični dostop do interneta. 
Dodatne informacije in odgovori na vprašanja so možni na Forumu na Opensoaring. 
 

http://www.alc.si/
http://forum.opensoaring.com/viewtopic.php?f=5&t=420
http://www.kleznk.bagi.si/

