
Hodnotenie sezóny F3F 2011 
 
Svahové lietanie je asi najviac zo všetkých kategórií závislé na počasí a sezóna 2011 je poznačená 
veľmi premenlivým počasím a tiež kvalifikáciou na budúcoročné prvé MS F3F v Nemecku. 
  
Z plánovaných štyroch súťaží Eurocontest sme odlietali iba jednu súťaž – medzinárodná - Slovakia 
Open F3F - Donovaly (7 pilotov zo Slovenska). Najlepšie sa umiestnil M.Maslo z LMK Ružomberok na 
5.mieste. Súťaž bola započítavaná aj do seriálu MaSR F3F 2011, kde bodovalo 10 pilotov zo 
Slovenska.  
Súťaž EUROCONTEST v Rakúsku na Braunsbergu(A) sa neodlietala pre zlé podmienky a na ďalšie 
(Raná (CZ), Baltic Cup (PLR) sme sa nedostali do limitu počtu pilotov, ktorí mohli nastúpiť.  
Vo veľkom počte sme sa zúčastnili na majstrovstvách Poľska (10), kde sa lietalo v neregulérnych 
podmienkach. Zvíťazil L.Ivan z LMK Nitra a V.Šimo z LMK Ružomberok bol druhý. 
 
Domáce súťaže seriálu MaSR boli odlietané všetky, spolu 6 súťaží. Okrem dvoch súťaží, ktoré sa lietali 
v riadnom termíne (Dobšiná a Slovakia OPEN), museli byť ostatné pre nepriaznivé poveternostné 
podmienky viackrát preložené (nestačil jeden náhradný termín). Prekladanie súťaží pre nevhodné 
podmienky na lietanie komplikuje organizovanie súťaží poriadajúcim klubom a pilotom obsadzuje veľa 
času.  
Vyhodnotenie seriálu bolo podľa vopred stanoveného kľúča, ktorý platí už niekoľko rokov. 
Titul Majster SR v kategórii F3F na r.2011 získal Vlado Šimo z LMK Ružomberok, druhé miesto Lubomír 
Ivan z LMK Nitra a tretí skončil Marian Maslo z LMK Ružomberok. 
 
Okrem seriálu MaSR sa lietalo niekoľko verejných súťaží F3F, na ktoré sa prihlásilo viacero záujemcov 
o túto kategóriu, ktorí zbierajú skúsenosti.  
 
Celkove sa do súťaží seriálu MaSR F3F 2011 zapojilo 29 súťažiacich a iba traja sa zúčastnili všetkých 
súťaží seriálu. Oproti predchádzajúcemu roku je to menej, naša „komunita“ sa zmenšuje. Na 
Slovensku nelieta súťažne F3F žiadnen junior.  
Tu chýba asi klubová činnosť, ktorá by pritiahla ďalších záujemcov aj z radov mladších a záujem tých 
mladších. Je to záujmová činnosť... Z miest, kde sú vhodné podmienky na svahové lietanie (mám na 
mysli Martin, Žilina, B.Bystrica, Košice a iné) nelieta súťažne na svahu nikto. Málo je oblastných 
verejných súťaží, kde náklady nie sú až také veľké a mohli by slúžiť ako začiatok pre záujemcov 
o vrcholové súťaže. 
Tradične je nezáujem viacerých pilotov o účasť na medzinárodných súťažiach, kde by mohli získať 
potrebné skúsenosti v inom prostredí ako v domácom.   
Určite v tom zohráva úlohu celková finančná náročnosť,  vybavenie, cestovné náklady atď. Vyzerá to 
tak, že „na to nemáme ... „  a každý robí, čo mu dovoľuje stav jeho finančného konta. 
 
Myslieť si, že všetko vyrieši koncepcia ZMOS je na dnešnú dobu naivné. Očakávať, že modelárov bude 
niekto „koncepčne“ riadiť a tým bude všetko vyriešené je príznak chorej mysle. 
Celé „koncepčné“ riadenie ZMOS je: dotácia vrcholových súťaží, podpora prípravy reprezentácie 
juniorov cez Komisiu mládeže ZMOS, nejaký finančný príspevok na reprezentáciu SR, vydávanie 
kalendára, licencií a zastupovanie na zasadaní CIAM FAI,  všetko v rámci pridelených prostriedkov. 
Som vo funkcii trénera F3F dva roky a nič iné som nezaregistroval.  
 
Sezóna 2012: 
 
Kvalifikácia na MS v Nemecku je zostavená z umiestnenia súťažiacich v súťažiach seriálu MaSR 
a dvoch medzinárodných súťaží z kalendára FAI.  V kvalifikácii je hodnotených 23 súťažiacich, z toho 
5 absolvovalo plný možný počet započítaných súťaží. Ako je vidieť z výsledkov, vážnejší záujem 
o reprezentáciu SR na Majstrovstvách sveta F3F prejavilo 5 pilotov F3F. 



 
V budúcom roku predpokladám účasť tímu (3 piloti podľa výsledkov kvalifikácie) slovenskej 
reprezentácie na 1. Majstrovstvách sveta v Nemecku na Rujane  v termíne 6.-13.10.2012 a účasť na 
súťažiach EUROCONTEST v okolitých štátoch: Rakúsko, Česká republika, Poľsko. 
Pre budúcu sezónu a prípravu na MS v Nemecku plánujeme s pilotmi, ktorí sa kvalifikovali, sústredenie 
v Poľsku pri Baltickom mori, kde sú podobné podmienky ako v mieste konania MS.  
Všetko závisí od financií.  
 
Seriál MaSR F3F 2012 počítam zo 6 súťaží v tradičných termínoch a nahlásená je medzinárodná súťaž 
na Donovaloch 22.-24.6.2012. Termíny súťaží budú rovnako ako v tomto roku, v prípade nutnosti, 
prispôsobené podmienkam. Nemá význam cestovať na súťaž, keď je vopred z predpovedí zrejmé, že 
podmienky na súťaž nebudú vhodné. Myslím, že to každému umožní vynakladané financie 
rozumnejšie využiť. 
 
Termín uzávierky pre nahlásenie domácich súťaží pre kalendár ZMOS r. 2012 je 15.11.2011.  
Kluby, ktoré chcú poriadať seriálové súťaže prosím o písomné nahlásenie termínov (spolu 
s náhradným termínom) na predpísanom formulári ZMOS. 
 
Záverom chcem poďakovať organizátorom súťaží tejto sezóny za organizáciu a zabezpečenie súťaží. 
 
F.Ruisl, tréner F3F 
 
 
V Bratislave 21.10.2011 
 
 
  
 
   


