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Državni prvak je Celjan iz Portoroža
Na državnem prvenstvu jadralnih pilotov je zmagal Vojko Starovič
30. državno prvenstvo v jadralnem letenju, ki ga je organiziral Aeroklub Celje, je
uspelo, čeprav so bile vremenske razmere za jadranje
večkrat neugodne. Organizatorjem je uspelo izvesti pet

Celjski tekmovalci letos sicer
niso
ponovili
lanskega
uspeha, vseeno pa so njihove
uvrstitve dobre, saj so se kar
štirje
uvrstili
med
15
najboljših. Tudi novi državni
prvak Vojko Starovič, ki sedaj
sicer tekmuje za Obalni letalski
center iz Portoroža, je osnove
letenja dobil v Celju, tako da
Vojko Starovič, državni pr- lahko tudi to prištejemo k
vak v jadralnem letenju za le- domačemu uspehu.

to 1985: »Mislim, da je bilo
letošnje prvenstvo dokaj zanimivo in izenačeno, saj razlike med najboljšimi niso bile
velike, tako da do zadnjega
dneva nismo vedeli, kako bo.
Zase moram povedati, da nisem napravil nobene večje
napake kot vrsto let poprej,
ko sem bil že večkrat blizu
tega naslova. Pravzaprav sem
letos samo v eni etapi letel
nekoliko slabše, vendar to ni
vplivalo na končni rezultat.

Rezultati: 1. Vojko Starovič
(PLC Portorož) 2960 točk, Ivo
Simenc (ALC Lesce Bled)
2940, Miodrag Gatolin (AK Novi Sad) 2787, 4. Janez Poglajen
2727, 5. Franc Peperko 2663,
12. Janez Habjan 2353, 13. Črtomir Rojnik 2353, 24. Marjan
Skalicki 2006, 26. Tomaž Berginc 1853, 30. Bogdan Lilija
1806 (vsi Aeroklub Celje), 37.
Jože Verdev 1415, 38. Marko
Leskovšek 1405 (oba Aeroklub
Titovo Velenje) itd.

Zadnja leta tudi nisem veliko treniral, čeprav sem se tekmovanj udeleževal. Letos sem
si vzel nekoliko več časa, tudi
zaradi tega, ker sem pred slabim mesecem dobil novo jadralno letalo Elan DG 300, ki
je zares izredno.

Ekipe: 1. ALC Lesce Bled
(Šimenc, Thaler), 2. AK Novi
Sad (Filko, Gatolin) 3. AK
Celje (Poglajen, Skalicki) itd.
Nastopilo je 42 tekmovalcev iz
13
letalskih
klubov
Jugoslavije.
F. PUNGERČIČ

Udeležiti se nameravam tudi svetovnega prvenstva v Rietiju v Italiji, čeprav okoli nastopa še ni vse jasno.«
tekmovalnih dni, ki so pokazali, da so Elanova jadralna letala
DG 300 zares izvrstna, saj so
vsi trije prvouvrščeni leteli na
njih.

Predsednik Skupščine občine Celje Edi Stepišnik izroča
Vojku Staroviču pokal za osvojeni naslov državnega
prvaka. Levo stoji Ivo Šimenc (2), desno pa Miodrag Gatoliti (3). Foto: T. Tavčar

