
Odpoveď na „Seriál F3F 2011 z objektívneho pohľadu jedného z účastníkov“ od Š.Andogu 
 
 
Ahoj Števo, v prvom rade Ťa chcem poprosiť aby si v svojich príspevkoch uvádzal pravdivé 
údaje. 
 

1. Rozpočet dotácie ZMOS na seriál MaSR F3F v r.2010 bol 630 EUR, na r. 2011 je 
900 EUR čo je zvýšenie o 270 EUR  a nie zníženie ako uvádzaš Ty vo svojom 
príspevku. 

2. Hodnotenie F3F sezóny robím na konci sezóny už po dva roky (2009 a 2010), čo 
som na seba prevzal funkciu trénera F3F. Bolo zverejnené na webe a určite si ho 
čítal aj Ty. 

 
K seriálu MaSR F3F 2011 
 
Je škoda, že si do Bošáce neprišiel a nezapojil sa do debaty, podľa Teba smiešnej a 
naivnej...  
Ušetril by si mi kopu času, ktorý trávim písaním odpovede na Tvoj príspevok.... 
 
Termíny súťaží do kalendára ZMOS sa nahlasujú do konca novembra s očakávaním, že 
podmienky na lietanie budú dobré. Termíny sa nahlasujú bez informácií o súťažiach 
v okolitých štátoch, takže prípadná koordinácia nie je možná. 
  
Sú dve možnosti ako poriadať súťaže: 

1. Usporiadať súťaž v „kalendárnom“ termíne a ak podmienky na lietanie nebudú 
vhodné, súťaž usporiadať v náhradnom termíne. Ak ani potom nebudú vhodné 
podmienky súťaž zrušiť. 

 
2. Usporiadať súťaž v „kalendárnom“ termíne a ak podmienky na lietanie nebudú 

vhodné, súťaž usporiadať v náhradnom termíne. Ak ani potom nebudú vhodné 
podmienky súťaž preložiť na ďalší termín (takto to je so súťažami v tomto roku) 
a vopred o tom informovať prihlásených pilotov cez web, telefonicky alebo SMS. 
 

Podľa spôsobu č.1 by sa v tomto roku odlietali: Dobšiná a Donovaly - Slovakia Open. 
Neodlietali by sa: Pecková, Ružomberok, Prešov. 
Podľa 2. spôsobu sa odlietalo zatiaľ všetko, zostáva ešte 8.10.2011 súťaž na Peckovej, 
dúfam, že sa odlieta tiež. Osobne si myslím, že seriál F3F má v tomto roku vyššiu športovú 
úroveň ako po minulé roky a je vidieť, že piloti sa zlepšujú. 
Je samozrejmé, že pre organizátora súťaže je spôsob č.1 jednoduchší. Pre pilota, ktorý chce 
súťažiť o titul majstra SR v kat. F3F určite nie. Pre mňa ako trénera je tiež jednoduchšie 
nehľadať voľné termíny a prípadné kolízie termínov.  
Počasie sa ovplyvniť nedá a môj názor je, že lepšie je súťaž lietať (aj za cenu preloženia 
termínu) ako nelietať.  
U každého z nás, čo súťaže poriadame môže dôjsť k okolnostiam, že nemôžeme súťaž 
v danom termíne usporiadať a znova je otázka či ju zrušiť alebo presunúť na iný termín. 
 
Myslím si, že Tvoj návrh: „keď MK LMK,nemá záujem súťaž robiť, nech ide od toho!! „ určite 
neprispeje k zvýšeniu záujmu klubov o usporiadanie súťaží. Ako sám dobre vieš, záujemcov 
o usporiadanie seriálových súťaží nie je veľa. 
 
Ešte k Tvojim poznámkam ohľadne mojej činnosť vo funkcii trénera F3F: 
robím čo viem, určite robím aj chyby a ak sa dá, pokúšam sa ich napraviť. Rád odovzdám 
túto funciu niekomu, kto to bude robiť lepšie. 
 
S pozdravom 

F.Ruisl, tréner kat. F3F ZMOS 


