
III. Ročník o pohár GUGLA Seriál F3F 2023 
propozície 

 

 

 

Názov súťaže: III. ROČNÍK O POHÁR GUGLA F3F FAI 

Organizátor: LERMAS 

Usporiadateľ: Mgr. Štefan Andoga, IČ 516 SVK 1053, Mesto Dobšiná 

Miesto: Dobšinský kopec-lokalita GUGEL 

Dátum: 27.-28. MÁJ 2023 

Evidenčné číslo súťaže: LE-2023-516-03 viď Kalendár LERMAS 2023 

Kategória: F3F FAI- svahové modely 

 

Pravidlá: Platné pravidlá F3F FAI + úprava IČ Štefana Andogu na podmienky Gugla 

Druh súťaže: Majstrovská a otvorená pre všetkých pilotov F3F SR členov Lermas s 

platnou modelárskou licenciou na rok 2023. 

Bez platnej športovej licencie/fyzicky predložiť/ lietanie na súťaži pilotovi nebude 

umožnené!!!! 

To isté platí aj pri označení modelov. Viď ŠP pe leteckých modelárov: 

 

7.3. Športové licencie Každý člen LERMAS má pridelené číslo športovej licencie FAI, ktoré pozostáva z kódu krajiny a z 

poradového čísla modelára. Číslom športovej licencie je súťažiaci povinný označiť všetky svoje súťažné modely s 



výnimkou halových modelov a všetkých kategórií makiet. Registráciou vo FAI modelár okrem športovej licencie obdrží aj 

jedinečné číslo FAI ID, ktoré je počas doby života modelára nemenné a je spojené s jeho osobnými údajmi. FAI ID a 

športová licencia je publikovaná na elektronickom preukaze FAI. Označenie modelu sa skladá z označenia štátu podľa 

skratiek Medzinárodného olympijského výboru (pre Slovenskú Republiku – SVK) s výškou najmenej 25 mm a z čísla 

platnej medzinárodnej licencie FAI. Je prípustné aj označenie modelučíslom FAI ID. Odporúča sa umiestnenie na 

hornom povrchu ľavej polovice krídla. Na každej oddeliteľnej časti modelu musí byť identifikačný kód modelu, ktorým je 

byť číslo športovej licencie alebo FAI ID, alebo súbor značenia pozostávajúci z čísla športovej licencie alebo FAI ID na 

krídle modelu a všetky časti modelu včítane krídla sú označené jednotným nezameniteľným alfanumerickým alebo 

grafickým znakom / písmenom, číslom alebo kódom modelu/ s výškou najmenej 10 mm. 

Bezpečnosť a poistenie: 

Každý účastník je povinný dodržiavať športový kód LERMAS a FAI, platné pravidlá 

F3F FAI, základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľa. Inak môže byť z 

dôvodov ich porušenia penalizovaný, respektíve zo súťaže vylúčený. 

VŠETCI PILOTI – ČLENOVIA LERMAS A USPORIADATELIA SÚ POISTENÍ POISTKOU 

ČÍSLO: 6596135340-POISTOVŇA KOOPERATÍVA A.S. 

Hlavný rozhodca: Ing. Marek Vápeník 

Štartér: Roman Andoga 

Riaditeľ súťaže: Mgr. Štefan Andoga 

Čestný riaditeľ: Ján Slovak, primátor mesta Dobšiná 

Rozhodcovia M. Božok, Ing. F. Andraščík, Š. Račko, Šmelko 

Športová komisia (jury): Bude ustanovená 27. 05. 2023/návrh: L.Vašek, R.Bartok, 

V.Šimo, ak sa budú prezentovať/. 

Vklad: Seniori:25, juniori:10, dôchodcovia:20 

Hodnotenie: Prví traja v súťaži / juniori+ seniori/ 

Protesty: Písomne s vkladom 50 €, ktorý v prípade uznaného protestu bude vrátený. 

Prihlasovanie: F3XVault alebo mailom: stefan.andoga@gmail.com 

Lokalita GUGEL sa nachádza v zóne so zákazom vstupu pre motorové vozidlá, preto 

je potrebné zaslať EČV usporiadateľovi súťaže(stefan.andoga@gmail.com) pre 

udelenie výnimky na vstup pre motorové vozidlo. 

V deň súťaže prihlásenie nie možné. 

V prihláške povinne uviesť číslo národnej licencie ako aj ID FAI. 

Počet pilotov: Maximálne 30 pilotov 

Kontaktná adresa: Mgr. Štefan Andoga,Gemerská 361,049 51 Brzotín 

E-mail: stefan.andoga@gmail.com, 0911651676 

Ubytovanie a občerstvenie: Usporiadateľ nezabezpečuje. 

https://www.f3xvault.com/?action=event&function=event_view&event_id=2732
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============================================= 

PROGRAM SÚŤAŽE: 

Sobota, 27. 05. 2023 

• do 8.30 Registrácia na Dobšinskom kopci – Gugel. 

• po 8.30 hod. prezentácia nebude možná!!! 

• 08.30 – 9.00 Preberanie a kontrola modelov, licenčných preukazov 

• 9. 00 – 9. 15 Technické otázky súťaže, kontrola zariadenia, kanálov, báz a 

testovanie zariadení 

• 9. 15 – 9. 30 Otvorenie a pokyny k súťaži 

• 9.30 – 18.00 Súťažné lietanie, pokiaľ letové podmienky budú v norme FAI !!!! Po 

dohode možnosť lietania aj po tomto časovom obmedzení na základe hlasovania pilotov. 

V lietaní bude možné pokračovať po kladnom súhlase nadpolovičnej väčšiny 

zúčastnených pilotov!!! 

Nedeľa, 28. 05. 2023 

• 9.00 – 15.00 Súťažné lietanie 

• 15.00 – 17.00 Vyhlásenie výsledkov 

Vzhľadom na poveternostné podmienky usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu 

časového rozvrhu súťaže! 

Dôležité upozornenie: VKLADY SA PLATIA NA MIESTE SÚŤAŽE! 

Mgr. Štefan A N D O G A, riaditeľ súťaže 

 


