
Seriál F3F 2011 z objektívneho pohľadu jedného z účastníkov 
 
 
 
Vážení účastníci tohtoročného“ SERIÁLU...... „ 
 
Kategóriu F3F lietam od roku 1979, čiže rok po prijatí neoficiálnych pravidiel tejto kategórie 
FAI.Lietalo sa všade,hľadali sa svahy,chodili sme pešo po kopcoch a hľadali to najlepšie na 
lietanie. Bolo nas na súťažiach 20 až  30. Teraz 10 maximálne 15  !!! Zamyslite sa prečo ?! 
 Bol elán,zábava, kamarátstvo a priateľstvo.  Nikdy,nikde na žiadnom svahu nikto nenadával 
na svah,postavené bázy,organizátorov. Všetci sme to brali ako každý iný šport!! Dnes je to 
ďalší „šport“ na svahu u niektorých takzvaných športovcov , ktorí svoje individuálne chyby 
pri lietaní objektivizujú na úkor usporiadateľov!! Je dobre, že takýchto „športovcov“ je iba 
zopár. 
Teraz,takmer po tridsiatich rokoch existencie tejto kategórie a po prijatí oficiálnych pravidiel 
sa nelieta ale hlavne špekuluje. Je veľa nových takzvaných meteorológov,ktorí vymyšľajú ako 
svoje osobné veci,nepripravenosť zakrývať prekladaním súťaži seriálu !!! 
Neviem a nikdy mi to nebude jasné načo je  športový kalendár na jednotlivé roky a načo sa do 
kalendára uvádzajú hlavný a náhradný termín súťaže. 
Ďalej mi nie je jasné načo máme zastúpenie v KLMOS /nejaky tréner/,ktorý nič neriadi len 
dvíha ruky pri hlasovaní o nepodstatných veciach v R KLMOS. Nestará sa o finančné 
navyšovanie príspevkov na domáce súťaže.Už nemôžu zaberať argumenty v KLMOS 
a ZMoS,že F3F je neoficiálna kategória !!! Rozpočty na súťaže F3F sú stále najnižšie!! 
F3F nepotrebuje osobu na jej čele len preto aby zapisovala výsledky na internet, ale osobu 
ktorá pre túto kategóriu niečo aj robí.Nemyslím tým,že spočíta výsledky z jednotlivých súťaži 
seriálu za rok,zverejní to na vebe a tým je koniec jej činnosti. Nevidel som jediný zaznam zo 
zasadania KLMOS,kde by sa rokovalo o tejto kategórii,keď sa vôbec Rada KLMOS schádza.  
Bolo by potrebné trénerovi sa trochu účiť od Ing. V. Svetlíka,bývalého šéfa KLMOS 
ZMoS.Ten sa o všetky kategórie osobne zaujímal  a chodil aj na jednotlivé súťaže 
seriálu.Súčasný „šéf“ sa zaujíma iba sám  o seba a prítom ma podporu aj „nášho trénera“, 
napriek tomu ,že naša kategória je na chvoste KLMOS. Od roku 1998 som nevidel jediné 
zhodnotenie seriálu trénerom a od vtedy sa vystriedali tuším štyria spolu so súčasným.  
  
Toto je iba všeobecné konštatovanie . 
 
A teraz konkrétne k F3F a k tohtoročnému seriálu. Z priebehu tohto ročníka som sklamaný 
a znechútený!! Z tohtoročných  súťaži sa iba jedna odlietala v normálnom termíne. Všetky 
ostatne boli prekladané niekoľkokrát. Pecková trikrát, Donovaly trikrát,Prešov trikrát no 
a samozrejme aby sa nitrančania nezahanbili tak tiež urobili trikrát. Potom vľmi smiešne 
a naivne vyzera takzvané „operatívne“ prekladanie súťaži,ktoré bolo prediskutované v nedeľu 
18.9.2011 v Bošáci. Ďalej nie je mi jasné,keď sú súťaže plánované na dva dní sa lieta iba 
jeden!!! 
Nepoznám ani jednú kategóriu FAI,kde sa lieta M-SR aby boli súťaže prekladané. Keď 
počítam,tak dvnasť termínov bolo prešvihnutých.Žeby kvôli podmienkam, Žeby dvanásť/12/ 
týždňov nefúkalo,tak to hádam  nie!!! 
Mám návrh,keď MK LMK,nemá záujem súťaž robiť, nech ide od toho!!  
Viete si predstaviťaby sa prekladali súťaže FAI kvôli počasiu. Asi nie ,len si pozrite 
tohtoročnú európsku prax. Nefúka v riadnom termíne, tak je tu náhradný termín.   
 
 



Vrcholom tohto roku bolo preloženie súťaže LMK Nitra o týždeň kvôli Majstrovstvám 
Poľska.  
Ešte som nezažil aby oficiálna súťaž Majstrovstiev  SR bola prekladána kvôli majstrovstvám 
inej krajiny.Konanie tejto bolo avizované niekoľko mesiacov vopred. Je to neúcta k nám 
slovenským pilotom a športovcom a dehonestácia Majstovstiev SR!!!Tak toto je to operatívné 
prekladanie súťaží  vo svetle záverov z Bošace!!! 
Tak,toto sú fakty!!! 
 
 
 
Vážení piloti F3F! 
  Keď som niečo napísal zlé alebo nepravdivo trak sa ozvite,keď Vám na tejto kategórii  
záleží!!! Očakávam najmä nejakú reakciu od trénera,ako to bude ďalej v roku 2012. 
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