M-SR F3F FAI 2018 – XXVIII.ROČNÍK PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA
DOBŠINÁ

Vážení piloti, funkcionári XXVIII.ROČNÍKA PPP MESTA DOBŠINÁ
Dnes je utorok 12.júna 2018 14,32 UTC a ja som sa rozhodol,že niečo napíšem o tomto ročníku
súťaže,ktorá sa lietala ako M- SR. Od nedeľe som sa nevedel rozhodnuť či vôbec niečo napíšem.
Nakoniec som sa rozhodol, že predsa len niečo napíšem, lebo piloti a to s veľkým P si to zaslúžia,
lebo dva dní vytrvali a odlietali túto súťaž. Patrí im poďakovanie za trpezlivosť, lebo príroda na
Gugli zasa „úradovala“ v neprospech účastníkov súťaže. Predpovede YR.NO,SHMÚ aj WINDY sa
naplnili iba čiastočne,lebo ich predpovede vôbec neplatia pre Gugel.Na tomto kopci fúka stále i keď
nie vždy tak ako by sme si my ftriefkári želali. „Obdivujem“ meteorológov od stola, ktorí „presne“
vedia,že nebúdu podmienky na regulárne lietanie. Možno ich „predpoveď“ plati na nejaké nížinné
„kopce“ ale chválabohu nie pre DK Gugel.
Zas im to nevyšlo, a podmienky na súťaž boli regulárne i keď zložité. Ale na svahoch už tak býva.
Najviac ma mrzí „športový“ prístup niektorých „športovcov“,ktorí vedia veľmi pekne o svahovom
lietaní rozprávať ale „skutek utek“ !! Ospravedlňujem sa za bohemizmus,ale ten to najlepšie
vystihuje.
A teraz k športovej stránke. Súťaž sa odlietala v pohode/6 kôl/, bez väčších problémov keď
odrátame neskorý príchod niektorých pilotov v nedeľu, keď sa začalo lietať presne podľa propozícií
o 09,15 hod. , ledva stíhli si skompletizovať modely aby včas nastúpili na štart. K športovej stránke
platí aj prístup záväzne peihlásených pilotov/22/ z toho dvaja Poliaci. Až na M.Beného ml.
L.Navarčíka, Stehlíka a J.Kajana sa nikto neunúval ospravedlniť!!! Poprosil by som tých,ktorí si s
pravidiel LERMAS robia dobrý deň aby sa nad sebou zamysleli!!!! Tu neprichádza do úvahy,že to
je môj koníček,môj voľný čas a ten si môžem usporiadať ako chcem, lebo M-SR nie sú len nejaké
majstrovstvá – tie majú presne stanovené pravidlá a tie je potrebné dodržiavať a ich nedodržiavaním
nerobiť problémy usporiadateľovi!!!
Viac sa rozpisovať o tom, čo sú to pravidlá nebudem. Ja ako IČ LERMAS, ako usporiadateľ si z
tohto ročníka súťaže na Gugli už urobil jasné závery, ktoré v budúcnosti budem aj realizovať,pokiaľ
sa podujmem takúto súťaž usporiadať!!!
Na záver chcem poďakovať organizačnému tímu súťaže Ing. M.Vápenikovi, R.Andogovi,
Š.Račkovi. R. Makovníkovi za perfektnú prácu počas súťaže.
Osobitne ďakujem primátorovi mesta Dobšiná J. Slovákovi za podporu a zabezpečenie pohárov
viťazom a tiež vecných cien.
Ďalej ďakujem firme BRCH,s.r.o. Rožňava za materiálnu pomoc.
Ďakujem športovej jury v zložení M.Bené,R. Bartók V.Šimo za pomoc pri riešení vzniknutého
problemu.
Gratulujem viťazovi Ľ.Ivanovi ako ja druhému Z.Matejkovi a tretiemu K.Mrvovi. Ešte raz
gratulujem Ľ.Ivanovi za najvyššiu dosiahnutú rýchlosť49,30 s. v štvrtom kole.
TEŠÍM SA NA XXIX. ROČNÍK PPP 8.- 9. JÚNA 2019 SO SKUTOČNÝMI ŠPORTOVCAMI
A PILOTMI TEJTO PREKRÁSNEJ KATEGÓRIE!!
DOVIDENIA NA GUGLI.
MGR. ŠTEFAN A N D O G A, RIADITEĽ SÚŤAŽE

