
Hodnotenie sezóny  2012  kategorie RC-XXL. 

 

 Koncom roku 2011 boli dovtedy prozatímne pravidla  kategorie RC-XXL - 

aerovleky obrích maket a polomaket vetroňov - schválené ako oficiálna národná 

kategoria . Predmetná kategoria bola schválená po viac ako 3-ročnom odskúšavaní. 

 Pre rok 2012 boli do kalendára ZMOS zaradené spolu 4 súťaže , ktoré boli 

všetky odlietané v nahlásenom termíne a ktoré boli po stránke spoločenskej , 

športovej a organizačnej na vysokej úrovni.  

 

1. Súťaž 11.8.2012 - Letisko Dubová 

 

Spolu 13 súťažiacich. 

1.miesto – Weishňupel Rene – MK Záhorie 

2. miesto – Molčanyi Andrej – LMK TOP GUN club 

3.miesto – Vitásek Olin – LMK Holíč 

  

2. Súťaž 12.8.2012 – Letisko Holíč 

 

Spolu 10 súťažiacich. 

1.miesto – Ďuriš Milan – LMK Nitra 

2.miesto – Vitásek Olin – LMK Holíč 

3.miesto - Molčanyi Andrej – LMK TOP GUN club 

 

3. Súťaž 27.8.2012 – Letisko Nitra - Janíkovce 

 

Spolu 9 súťažiacich. 

1.miesto – Vitásek Olin – LMK Holíč 

2.miesto – Vojtíšek Václav – LMK Litomyšl 

3.miesto – Ivan Ľubomír - LMK Nitra 



 

4. Súťaž 22.9.2012 – Letisko Spišská Nová Ves  

 

Spolu 9 súťažiacich. 

1.miesto – Ďuriš Milan – LMK Nitra 

2.miesto – Vitásek Olin – LMK Holíč 

3.miesto - Molčanyi Andrej – LMK TOP GUN club 

 

 

 

 Napriek tomu , že dané 4 súťaže neboli oficielne vyhlásené ako seriál MS 

v tejto kategorii, na želanie väčšieho počtu zúčastnených súťažiacich boli výsledky 

z jednotlivých súťaží spracované a bol na poslednej z nich vyhlásený  majster 

Slovenska, ktorým sa stal Vitásek Olin z LMK Holíč , na druhom mieste Molčanyi 

Andrej z LMK TOP GUN club a na treťom mieste Ivan Ľubomír z LMK Nitra. 

 Poďakovanie za nevšednú obetavosť je potrebné vysloviť nielen všetkým 

organizátorom súťaží , ale najmä pilotom vlečných motorových modelov menovite 

Miroslav Bigoš a Ivan Dúbravec . 

 Organizovanie a dotovanie všetkých 4 súťaží sa zrealizovalo bez akejkoľvek 

účasti a podpory ZMOS. Hodnotné ceny pre víťazov a ostatných súťažiacich boli 

zabezpečované sponzorskou formou rovnako ako  pohostenie zúčastnených . 

 Pre rok 2013 rátame opätovne s uskutočnením 4-5 súťaží v tejto ako 

hovorievame  „královskej kategorii“ , ktoré budú oficielne vyhlásené ako seriál MS 

s deklarovaním pravidiel pre vyhodnotenie tohto seriálu. 

 

 

Bratislava, 1.10.2012 

Ing.Luděk Navarčík 


