
Hodnotenie sezóny F3F 2012 

V tejto sezóne sme odlietali 6 súťaží Seriálu MaSR F3F, na ktorých sa zúčastnilo celkove 37 pilotov. 
Usporiadatelia seriálových súťaží boli: LMK Nitra, MK 88 Hawks Rožňava, LMK Ružomberok , RC MK Prešov a MK 
Záhorie . 
Viacero súťaží bolo preložených pre nevhodné počasie a konali sa v náhradných termínoch.  
Seriál sa dolietal poslednou súťažou  15. Septembra. Do celkového poradia sa započítavali 4 najlepšie 
výsledky.Majstrom SR sa stal po tretí krát za sebou Vladimír  Šimo z LMK Ružomberok. 
Kvalita súťaží seriálu MaSR, čo sa týka organizácie, je dosť rozdielna a veľkú úlohu zohráva výber vhodnej lokality 
pre súťaž a počasie.  
 
Okrem uvedených súťaží bolo zorganizovaných niekoľko miestnych verejných súťaží F3F. 
 
Naši svahoví piloti sa zúčastnili niektorých  súťaží v zahraničí. Na medzinárodnej súťaži Raná F3F Open (CZ) sa 
zúčastnili dvaja piloti, medzinárodnej súťaže Donaupokal 2012 (A) štyria. Tieto súťaže boli zaradené do série  
Euroconest a World Cup a bývajú tradične dobre obsadené.   
Na ďalšej silne obsadenej súťaži Eurocontest v Poľsku sa od nás zúčastnili 3 piloti.Najlepšie umiestnenie,10. miesto, 
dosiahol  F.Ruisl. Tu lietalo 41 pilotov z 8 štátov. 
 
Koncom júna MK Záhorie a LMK Ružomberok organizovali medzinárodnú súťaž Slovakia F3F Open na Donovaloch, 
na ktorú prišlo 27 pilotov z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska. Súťaž bola zaradená do série 
Eurocontest. Z našich sa najlepšie umiestnil na 7. mieste Lubomír Ivan z LMK Nitra.  Pre našich pilotov bola táto 
súťaž započítavaná do Seriálu MaSR F3F 2012. 
 
V tomto roku na našu kategóriu neboli v rozpočte schválenom RLM pridelené žiadne prostriedky. Súťaž 
Majstrovstiev Slovenska vyhlasuje prezídium ZMOS, paradoxne potom vyznieva celý Seriál MaSR ak nie je z čoho 
odmeniť  víťaza. 
Po ukončení súťaží bolo RLM schválené dofinancovanie súťaží Seriálu MaSR F3F a štartovné pre reprezentačný tím 
na MS F3F v Nemecku  s dodatočne pridelených prostriedkov  
 
Súťaže F3F začal navštevovať s úspechom junior Majo Mrva z LMK Ružomberok, ktorý by mohol v budúcej sezóne 
reprezentovať SR na ME na Donovaloch. 
Pre účasť na ME bol stanovený 22.4.2012 výberový kľúč. 
 
Na súťaži Seriálu MaSR v Dobšinej bol podaný jeden protest za porušenie ŠP SR pre LM 2012 – výška štartovného.  
Usporiadateľ  MK 88 Hawks Rožňava oznámil v propozíciách výšku štartovného v rozpore s platným ŠP SR pre LM 
a vyberal  štartovné 15 EUR od členov ZMOS. 
V proteste požadoval R.Masný (MK Záhorie)  nezaradiť  výsledky do seriálu MaSR F3F 2012. Protest  bol zamietnutý 
jury ako neopodstatnený, lebo sa netýkal regulárnosti súťaže. Jury odporučila R.Masnému obrátiť sa na KK ZMOS. 
 
Chcem poďakovať organizátorom všetkých súťaží F3F za snahu a úsilie usporiadať  svahové súťaže aj v sťažených 
podmienkach (poveternostných a finančných), ktoré sprevádzali tohoročnú sezónu. 
 
Vrcholom F3F sezóny bola účasť našej reprezentácie na 1. Majstrovstvách sveta F3F v Nemecku. Súťaž bola 
zorganizovaná na veľmi dobrej úrovni. Po prvý krát bola možnosť sledovať lietanie v priamom prenose cez internet.  
Slovenský tím v zložení: PaloRebroš ako team manager,  Marian Maslo, Lubo Ivan a Fero Ruisl obsadil 13. miesto 
z 18. zúčastnených. V jednotlivcoch:  M.Maslo 37. , F.Ruisl 40., L.Ivan 44. z celkove 54 pilotov.  
Našej reprezentácii chýbala  skúsenosť z tréningu v prostredí rovnakom alebo podobnom  ako na súťaži MS 
v Nemecku - útesy s malým prevýšením na brehu mora so silným vetrom. 
Dosiahnuť špičku, ktorú predstavujú piloti z Rakúska, Nemecka, Francúzska, Anglicka a USA je momentálne mimo 
našich možností. Domáce súťaže v miernych a slabých podmienkach nepostačujú na to aby sme sa mohli 
porovnávať s najlepšími . Je potrebné lietať vo všetkých podmienkach a skúsenosti zbierať na medzinárodných 
súťažiach. 
 
V Bratislave 8.11.2012 
 
F.Ruisl 


