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На аеродрому Лисичји јарак је од 28. до 30. јула одржано 63. државно падобранско
првенство у скоковима на циљ "Београд 2017". На такмичењу су учествовале екипе АК
"Иван Сарић" из Суботице, АК "Наша Крила" из Параћина, ПК "Архистратиг" из
Београда, ПК "Делта" из Београда, Падобранска екипа Војске Србије "Небеске видре" и
Падобранска екипа "Српска" из Републике Српске.

  

Скокови су извођени у екипама од пет такмичара са висине од 1.000 м из спортског
авиона Цесна-206  падобранског клуба "Сребрни Змај" из Београда, а скакало се на
посебно припремљени циљни простор са електронским мјерним уређајима.

  

  

У дисциплини скок на циљ појединачно Синиша Мићић из екипе "Небеске видре 1" је
освојио прво мјесто са 22 поена, Бобан Иветић из екипе "Српска" је заузео друго мјесто
са 23 поена, док је на трећој позицији био Мирољуб Јанићијевић из екипе "Небеске
видре 1" са 24 поена.
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У екипној конкуренцији први су били падобранци из екипе "Небеских видри 1" са 82
поена, на другом мјесту АК "Небеска крила" из Параћина са 128 поена, на трећој
позицији ПК "Делта" са 135 поена, док је екипа "Српска“ заузела четврто мјесто са 152
поена.

  

  

"Срећан сам да ми се пружила прилика наступати на првенству Србије. То је за мене
више од спортског наступа, то је за мене став. Радујем се и због тога што су
Ваздухопловни савез Србије и Представништво Републике Српске у Београду помогли
да нам се ово догоди. Падобранци из Српске ће знати да цијене овај гест и наћи ће
начина да се реванширају. За мене је ово истинска срећа и поносан сам“,  рекао је Бобан
Иветић, нови вицешампион Србије.

  

"Долазак у Србију нам увијек чини велико задовољство и част, а наше Представништво у
Београду је увијек показивало разумијевање за наше потребе што нас је учинило јачима
и сигурнијима. Наш члан Бобан Иветић је постигао изузетан спортски резултат поставши
вицешампион Републике Србије и веома смо поносни и радосни због тога",  истакао је
Раде Чајић из екипе "Српска".

  

Екипа "Српска" је наступила у саставу Раде Чајић, Бобан Продановић, Бобан Иветић и
Ненад Мартиновић.

  

Организатор државног првенства је Ваздухопловни Савез Србије – Комисија за
падобрански спорт.

Представништво Републике Српске у Србији већ дужи низ година континуирано помаже
учешће Падробранске екипе "Српска" на манифестацијама и такмичењима у Србији.
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