Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z.
Stanovisko
KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE
Letecko-raketomodelárskej asociácie Slovenska
k podnetu

Štefana Andogu
zo dňa 9. novembra 2021
Kontrolná a revízna komisia (ďalej len KRK) Letecko-raketomodelárskej
asociácia Slovenska (ďalej len LERMAS) sa zaoberala podnetom Štefana Andogu
(ďalej len Sťažovateľ), ktorý bol zaslaný KRK, Predsedovi LERMAS a predsedovi Rady
leteckých modelárov elektronicky dňa 10.11.2021 a ešte v ten istý deň i dodatok (viď
prílohy).
Následne Predseda LERMAS písomne (tiež elektronicky) poveril KRK aby sa
podnetom zaoberala a zaujala k nemu písomné stanovisko.
KRK preto podnet prešetrila a rozhodla s nasledovným výsledkom:
Priebeh šetrenia:
KRK sa oboznámila s obsahom podania, ktoré bolo formulované ako Sťažnosť
na trénera kategórie F3F Ing. Milana Krchňavého, ako i so všetkými prílohami
k nemu, pričom si overila ich pravosť z dostupných zdrojov (www.lermas.sk,
kalendar.lermas.sk a www.f3x.sk). Následne telefonicky kontaktoval Predseda KRK
dotknuté osoby, ako napr. trénera kategórie F3F Ing. Milana Krchňavého (ďalej len
Tréner) a ďalších účastníkov komunity súťažiacej v kategórii F3F pod hlavičkou LERMAS.
Ako podklady k šetreniu a následnému rozhodnutiu si Predseda KRK nechal od
vypočutých osôb zaslať kópiu e-mailovej korešpondencie (viď Prílohu č. 5) týkajúcu sa
predmetnej súťaže č. LE-2021-516-01, ktorá nebola zahrnutá do vyhodnotenia seriálu
majstrovstiev SR kategórie F3F za rok 2021 (viď Prílohu č. 4).
Výsledok šetrenia:
Po preskúmaní všetkých dostupných informácii zaujala KRK k jednotlivým bodom
Sťažovateľa (viď Prílohy č. 1 a č. 2) nasledovné stanovisko:
1. Tréner nemá povinnosť osobne sa zúčastňovať na seriálových súťažiach, a nikto a nič
mu takúto povinnosť ani neukladá.
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2. Ak nie sú schválené a ani zverejnené žiadne nové pravidlá lietania kategórie F3F pre
daný rok, tak sa má vždy za to, že platia naposledy platné, t.j. v tomto prípade z roku
2019. Takáto prax je bežná i pri ostatných kategóriach.
Tým, že pravidlá kategórie F3F boli zverejnené už v roku 2019, bola jednoznačne
splnená podmienka nutnosti zverejniť ich pred zahájením prvej súťaže zaradenej do
seriálu.
Pri spracovaní záverečnej výsledkovej listiny seriálu kategórie F3F nebola Trénerom
zahrnutá predmetná súťaž pre nasledovné dôvody:
- Tréner nedostal od Sťažovateľa vyhodnotenie predmetnej súťaže;
- Podmienky za akých sa predmetná súťaž napokon konala boli neetické, pričom
významne (a pravdepodobne i úmyselne) znevýhodňovala niektorých pilotov
kategórie F3F, ktorí sa jej plánovali zúčastniť (viď Prílohu č. 5). Tento argument
je detailnejšie rozobraný nižšie v stanovisku k bodu 7.
Poznámky:
a) Ak by aj bola predmetná súťaž započítaná do seriálu kategórie F3F, nemalo by to
dosah na celkové výsledky seriálu (min. na prvých 16-tich pozíciach – viď.
https://drive.google.com/file/d/1mFBUMbxzo4Lk1yedbAA4OmoAmSBwr9TM/view).
b) Mnohé výsledkové listiny súťaží sa žiaľ nenachádzajú v kalendári LERMAS,
z dôvodu jej konania v náhradnom termíne, pričom kalendár umožňuje zadať
výsledky do neho, len do určitého termínu od dňa jej (žiaľ pôvodného) termínu.
Predseda KRK na túto chybu upozornil dňa 25.11.2021 autora kalendára
prostredníctvom Sekretára LERMAS.
3. Viď stanovisko k bodu 2, konkr. prvý odstavec.
4. Individuálny člen nemá žiadne významné postavenie v štruktúrach LERMAS, a to ani
z titulu vyššieho členského, na ktoré sa mimochodom Sťažovateľ už raz ponosoval
a ku ktorému dostal i jasné a zamietavé stanovisko dňa 12.04.2019. Preto KRK vyzýva
Sťažovateľa, aby si nič „nevyprosoval“ a aby sa zdržal poškodzovania dobrého mena
funkcionára LERMAS, jeho označovaním za „nezodpovedného človeka“.
5. LERMAS nepozná pojem ako „KÓD FAI“. Ak sa chce Sťažovateľ odvolávať na nejaké
dokumenty LERMAS, tak nech uvádza ich správne názvy (príp. priame odkazy na ne).
6. KRK sa s podkladmi oboznámila, tak ako uvádza v bode „Priebeh šetrenia“.
7. KRK považuje za nanajvýš neetické, ak organizátor potvrdí konanie súťaže len 12,5
hodiny pred jej konaním, navyše e-mailom, ktorého zaslanie si adresáti ani nemusia
včas všimnúť (viď Prílohu č. 5). Navyše ak sa súťaž koná 350km od bydliska
pozvaných účastníkov, tak je nemysliteľné takéto konanie a je možné ho považovať
za porušenie princípov FAIR-PLAY. Toto nešportové správanie potvrdzuje i vyjadrenie
Sťažovateľa, že sa konkrétne osoby už nemajú nikdy zúčastňovať na ním
organizovaných súťažiach a že ich prípadne prihlášky nebudú akceptované.
KRK chce v tejto súvislosti upozorniť Sťažovateľa, že žiaden organizátor súťaže pod
hlavičkou LERMAS nemôže svojvoľne obmedzovať účasť žiadnemu súťažiacemu
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(navyše tiež členovi LERMAS), pokiaľ mu nebola orgánmi LERMAS takáto kompetencia
udelená, alebo pokiaľ týmto športovcom nebol udelený žiaden takýto trest. Počínanie
Sťažovateľa chápeme ako prejav bezohľadnej svojvôle, s ktorou sa absolútne
nehodláme stotožňovať a ani ju akceptovať.
Poznámka k propozíciam súťaže (viď Prílohu č. 3):
V nich je samotným Sťažovateľom uvedené, že súťaž sa koná podľa „pravidiel F3F
FAI + úprava KM BRZOTÍNSKI JASTRABI“. LERMAS nepozná žiadnu takúto autoritu,
ktorá by mohla upravovať (akékoľvek, a preto ani F3F) pravidlá. Kto sú to
„BRZOTÍNSKI JASTRABI“? Takýto klub nefiguruje ani v zozname klubov LERMAS pre
rok 2021. Sťažovateľ organizoval predmetnú súťaž ako Individuálny člen LERMAS, čo
jasne deklaroval v propozíciach, preto odvolávanie sa (navyše v pravidlách) na nejakú
samozvanú skupinu „KM BRZOTÍNSKI JASTRABI“ je absolútne neprípustné. Preto KRK
ani nemôže zazlievať Trénerovi, že predmetnú súťaž do celkového vyhodnotenia
nezapočítal.
8. KRK berie na vedomie výsledkovú listinu, ktorá je zároveň prílohou č. 4 tohto
Stanoviska.
9. KRK berie na vedomie priebeh sezóny 2020, ktorá bola špecifická svojou pandemickou
situáciou a výrazne poškodila všetky kategórie činnosti LERMAS ako i celej
spoločnosti.
10. Tréner nemá povinnosť zabezpečovať ocenenia pilotov seriálových súťaží, a nikto
a nič mu takúto povinnosť ani neukladá.
11. KRK neakceptuje návrh Sťažovateľa na odvolanie Trénera z jeho funkcie. Jeho
zotrvanie vo funkcii ponecháva v pôsobnosti Rady LeM a na zvážení komunity členov
LERMAS súťažiacej v kategórii F3F, ako i na rozhodnutí jeho samého. Naopak, KRK
upozorňuje Sťažovateľa, že vzhľadom na jeho opakované vystupovanie (ktoré má
jasnú oporu i v konaní z jeho minulosti), bude v prípade podania sťažnosti na neho
samotného, postupovať voči nemu nanajvýš nekompromisne a to až po zánik jeho
členstva v LERMAS.
Záver:
Podnet Sťažovateľa je neopodstatnený, nakoľko postupom Trénera kategórie
F3F nedošlo k porušeniu Stanov ani interných predpisov LERMAS. Naopak, KRK
má za to, že Sťažovateľ svojim neustálym vyvolávaním konfliktov a opakovaným
podávaním neopodstatnených podnetov a sťažností sám poškodzuje dobré meno
LERMAS, čím vlastne on sám porušuje ustanovenia 4.5.2. a 5.2.2. platných Stanov.
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Poučenie:
Toto stanovisko KRK je konečné a namietať proti nemu je možné už len súdnou
cestou v občiansko-právnom konaní.

Stanovisko vypracoval:

Andrej Molčányi
v Bratislave 9. decembra 2021

Stanovisko overili:

Milan Mačinga

Ladislav Bohunický
Na vedomie:
Sťažovateľovi;
Trénerovi kategórie F3F;
Predsedníctvu LERMAS.
Prílohy:
č.1:
č.2:
č.3:
č.4:
č.5:

1x
1x
1x
1x
1x

Podanie podnetu Štefana Andogu zo dňa 9.11.2021;
Dodatok k podaniu podnetu Štefana Andogu zo dňa 10.11.2021;
Propozície súťaže LE-2021-516-01;
Vyhodnotenie seriálu majstrovstiev SR kategórie F3F za rok 2021;
E-mailová komunikácia komunity pilotov kat. F3F a organizátora súťaže.
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Príloha č. 1: Podanie podnetu Štefana Andogu zo dňa 9.11.2021

Mgr. Štefan A N D O G A IČ Lermas, Gemerská 361. 049 51 Brzotín
V Brzotíne 9.11.2021
Kontrolná a revízna komisia Lermas
Predsedníctvo Lermas
Rada LeM
LERMAS o.z. Pri Rajčianke 49 010 01, Žilina Slovenská republika
Vec: Šťažnosť na trénera ketagórie F3F Ing.Milana Krchňavého
V sulade so Stanovami Lermas bod 6.5.1 písmeno a,b,c,d,e,f podávam sťažnosť na trénera
kategórie F3F pre neplnenie si povinnosti v súlade so stanovami a jeho svojvoľné konanie,pri
vyhodnotení Seriálu M-SR F3Fza rok 2021, keď mne z neznámych príčin do Seriálu nezaradil
riadne trénerom schválenú a mou uskutočnenú súťaž -Evidenčné číslo súťaže: LE – 2021-516-01-viď
Kalendár 2021 LERMAS. Súťaž sa konala 12.-13.júna 2021 2021.Ma súťaži sa zúčastnilo 11 pilotov. Bolo
odlietaných 18 letových kôl .Súťaž sa konala v súlade z včas vydanými propozíciámi.Zo súťaže bola vyhotovená
riadna výsledková listina. Oba dokumenty boli riadne zadané do informačného systému Lermas.

Odôvodnenie sťažnosti:
1.Tréner Ing.Milan Krchňavy už dva roky nebol osobne prítomný ani na jednej seriálovej súťaži.
2. Na roky 2020 a 2021navydal žiadne usmernenia ako sa bude lietať a ako sa budú hodnotiť celkové výsledky a tým
hrubo porušil :ŠPORTOVÝ PORIADOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE LETECKÝCH A

RAKETOVÝCH MODELÁROV – VŠEOBECNÁ ČASŤ
Seriálové súťaže: Sú to súťaže, v na ktorých sa spoločne hodnotia výsledky niekoľkých súťaží
v rovnakej kategórii počas jedného roka. Súťaží sa podľa Športového poriadku Slovenskej
republiky (národné kategórie), alebo podľa Športového poriadku FAI (kategórie FAI).
Prístup zahraničných účastníkov môže byť obmedzený, alebo celkom vylúčený (bod 2.3.). O
zaradení do seriálu rozhodne tréner príslušnej kategórie pri zostavovaní kalendára. Každú
súťaž v seriály organizuje iný organizátor.

Tréner príslušnej kategórie zabezpečí:
a) Definíciu pravidiel, podľa ktorých budú súťažiacim započítané výsledky z jednotlivých
súťaží. Tieto pravidla musia byť vyhlásené a zverejnené pred zahájením prvej súťaže
zaradenej do seriálu.
b) Vopred určiť a v kalendári súťaží LERMAS označiť, ktoré súťaže sú do seriálu zaradené.
Nie je povolené meniť, alebo rozširovať kategórie.
c) Každá súťaž musí byť vyhodnotená samostatne a musí z nej byť vydaná samostatná výsledková listina, ako je
uvedené v bode 3.1.15 a 3.1.16. d) Spracovanie a zverejnenie záverečnej výsledkovej listiny seriálu.
Tieto ustanovenia Športového poriadku boli hrubo trénerom porušené a preto aj celkové hodnotenie Seriálu
2021 si sám vymyslel a to je svojvoľa a hrubeé porušenie Stanov Lermas a Športového poriadku Lermas.
Toto svoje tvrdenie dokladám takto:Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F 2019. (Pravidlá)

1.
Súťaže S-MaSR budú lietané v zmysle pravidiel FAI.
2.
Usporiadateľ seriálovej súťaže zodpovedá za technické vybavenie pre meranie
a za kvalifikovaných rozhodcov v zmysle Športového poriadku SR a FAI pravidiel.
3.
Pilot musí mať platnú licenciu .
4.
Pri absencií licencie , nebude pilot vyhodnotený v rebríčku S-MaSR.
5.
Jednotlivú seriálovú súťaž musí lietať minimálne 5 pilotov s platnou licenciou .
6.
Súťaž bude započítaná do rebríčka S-MaSR s min. počtom kôl 4(štyri).
7.
Výsledky budú prepočítané na 1000 bodov.
8.
V prípade rovnosti počtu bodov, o poradí rozhodne škrtaný výsledok.
Majster republiky bude vyhodnotený z 3(troch) najlepších výsledkov.
3.Takéto Pravidlá........ tréner na roky 2020 a 2021 nestanovil a ani neavízoval odkaz napríklad,že v rokoch
2020 a 2021 sa bude lietať podľa Pravidiel platných pre rok 2019!!!!

4.Ja ako organizátor uvedenej seriálovej súťaže a ako IČ z členským príspevkom 50,0EUR/t.j toľko ako platí
10 členov v LMK/ si vyprosím aby jeden nezodpovedný človek máril moje úsilie o zabezpečenie seriálovej
súťaže.
5.Ďalej hrubo porušil KÓD FAI,nakoľko sa Seriál lieta podľa pravidiel FAI
6.Všetky moje tvrdenie potvrdzujem v prílohách z oficiálne zverejnených údajov na webovej stránke
www.f3x.sk
7.Týmto svojim svojvoľným konaním tréner ing.Milan Krchňavy očiernil dobre meno Lermas a konal na
vlastnú päsť a podľa mňa znehodnotil športovú činnosť leteckých modelárov a a je to presedens súviací s
porušovaním FAIR PLAY ale najmä platných dokumentov Lermas.
Na základe horeuvedeného žiadam KRK Lermas o prešetrenie môjho podania nakoľko odôvodnenie trénera
na uvedenej webovej stránke je zavádzajúce!!
Zároveň dávam návrh na vyvodenie zodpovednosti za skresľovanie údajov, podľa mňa aj s falzifikáciou
dokumentov vydaných mnou ako usporiadateľa súťaže.
8.Výsledkovú listinu spracovanú ing.M.Krchňavym najdete na F3x.
9.Za pošimnutie stoji aj sezóna 2020,ktorá doposiaľ uvádza len priebežné výsledky.
10.Tiež za povšimnutie stojí aj to,že tréner nezabezpečuje ani ocenenia pilotov F3F lietajúcich Seriál.
11.Navrhujem odvolanie trénera ing.M.Krchňaveho s Rady Lem ako z funkcie trénera F3F.
Záverom žiadam KRK o nezaujatý prístup k riešeniu môjho podania,bez postranných umyslov a osočovania
podavateľa sťažnosti,ako sa to stalo už v minulosti a to dokonca vyhražkami na moju adresu !!
Toto moje podanie zasielam všetkým pilotom F3F,ktorí lietali Seriál F3F 2021
S pozdravom

Mgr. Štefan Andoga,IĆ Lermas,v.r.

Príloha č. 2: Dodatok k podaniu podnetu Štefana Andogu zo dňa 10.11.2021

Mgr. Štefan A n d o g a IČ Lermas,Gemerská 361 049 51 B r z o t í n
V Brzotíne 10.11.2021

KRK Lermas
Predsedníctvo Lermas
Rada LeM Lermas
LERMAS o.z Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina , Slovenská republika

VEC. Sťažnosť na trénera kategórie F3F Ing.Milana Krchňavého -dodatok
Na základe preštudovania dokumentov dostupných na stránke Lermas- Kalendár súťaži na rok
2021 som zistil, že to čo píše tréner na F3X sa nezakladá na pravde:Najnovšie info…

Konečné poradie Seriálu MaSR F3F 2021 poslal Milan, tréner F3F. Majster Slovenskej republiky v kategórii F3F je Róbert
Bartók z RC Letka Košice. Gratulujem…

Za rok 2021 je Majster Slovenskej republiky v kategórii F3F Róbert Bartók z RC Letka Košice
Poznámka: Seriál Majsrovstiev Slovenskej republiky je vyhodnotený z platných odovzdaných
výsledkových listín. Vyhodnotil: Milan Krchňavý, tréner kategórie F3F – viď „Konečné poradie
Seriálu „.Je to uvedené pod tabuľkou Konečné poradie.
Na základe toho predkladám KRK a ďalším orgánom Lermas skutočnosti ako si tréner vysvetľuje
pojem platnosť.Príložené scany z kalendára dokazujú,že ani jeden usporiadateľ okrem mňa
nepostupoval podľa platných pravidiel pre Seriál 2021,lebo nezverejnil to čo vyžaduje Športový
poriadok Lermas, tak na základe toho dávam do pozornosti KRK, ktoré výsledky sú platné a ktoré
nie ,viď prílohy
Žiadam Vás aby ste tomu venovali náležitú pozornosť.
Žiadam KRK aby výsledky súťaže Seriálu z 12.-13.júna 2021 na Gugli boli zaradené do
konečného poradia Seriálu 2021, nakoľko splnené všetky podmienky na takýto postup.

S pozdravom
Mgr. Štefan Andoga

Príloha č. 3: Propozície súťaže LE-2021-516-01

PROPOZÍCIE SERIÁLU M- SR F3F FAI 2021

Názov súťaže: POHÁR

GUGLA F3F FAI

Organizátor: LERMAS
Usporiadateľ: Mgr. Štefan Andoga,IČ 516 SVK 1053,Mesto Dobšiná,BIRCH Rožňava
Miesto: Dobšinský kopec-lokalita GUGEL

12.-13. JÚNA 2021

Dátum:

Evidenčné číslo súťaže: LE – 2021-516-01-viď Kalendár 2021 LERMAS
Kategória:

F3F FAI- svahové modely

Pravidlá:

Platné pravidlá F3F FAI + úprava KM BRZOTÍNSKI JASTRABI

Druh súťaže:

Majstrovská a otvorená pre všetkých pilotov F3F EU s platnou modelárskou licenciou
a platnou poistkou

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 POISTENI POISTKOU ČÍSLO: 6596135340POISTOVŇA KOOPERATÍVA A.S.PILOTI-NEČLENOVIA LERMAS BUDÚ PRIPOISTENÍ PO ZAPLATENÍ
POPLATKU 15,00 EUR, KTORÉ POŠLU USPORIADATEĽOVI MINIMÁLNE 14 DNÍ PRED UZÁVIERKOU
PRIHLÁŠOK. POKIAĽ TAK NEUROBIA A PRI PREZENTÁCII SA NEPREUKAŽU INDIVIDUÁLNÝM
POISTENÍM,USPORIADATEĽ IM NEUMOŽNÍ ŠTARTOVAŤ NA SÚŤAŽI.

SÚŤAŽ SA USKUTOČNÍ BEZ ÚČASTÍ DIVÁKOV!!!!

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,

Športová komisia (jury):

Bude ustanovená 12.06.2021/návrh:F.Ruisl,R.Bartok,V.Šimo-ak sa budú
prezentovať/.

VKLADY:

Seniori:20, juniori:5, dôchodcovia:10

Hodnotenie:

Prví traja v súťaži / juniori+ seniori/

Protesty:

Písomne s vkladom 30 €, ktorý v prípade uznaného protestu bude vrátený.

Prihlášky:

Len písomne alebo e-mailom-uzavierka 31.05.2021 !!!!
V prihláške uviesť EČV auta-POVINNOSŤ!!!!!

V opačnom prípade Vaše auto nebude môcť parkovať na mieste súťaže
V deň súťaže prihláška nie možná!!!
Počet pilotov:

Maximálne 30 pilotov

Kontaktná adresa:

Mgr. Štefan Andoga,Gemerská 361,049 51 Brzotín

E-mail:

stefan.andoga@gmail.com,

Ubytovanie a občerstvenie:

Usporiadateľ nezabezpečuje!!

PROGRAM SÚŤAŽE:

Sobota, 12.06.2021
do 8. 00 Registrácia na Dobšinskom kopci–Gugel. Po

8.00 hod.prezentácia nebude možná!!!

8. 00 – 8.30 Preberanie a kontrola modelov, preukazov a poistiek,bez týchto dokladov štart nie je možný!
8.00– 9.00 Technické otázky súťaže/kontrola zariadenia, kanálov, báz a testovanie el. zariadenia
9.00- 9.15 Otvorenie a pokyny k súťaži
9.15 – 18. 00 Súťažné lietanie

Nedeľa, 13.06.2021
9.00 – 15. 00

Súťažné lietanie

15. 00 – 17.00

Vyhlásenie výsledkov

Vzhľadom na poveternostné podmienky má usporiadateľ právo na zmenu miesta a časového rozvrhu
súťaže!Dôležité upozornenie:VKLADY SA PLATIA NA MIESTE SÚŤAŽE

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

Príloha č. 4: Vyhodnotenie seriálu majstrovstiev SR kategórie F3F za rok 2021

Seriál Majstrovstiev Slovenskej republiky F3F za rok 2021.
Konečné poradie

Por
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Meno
Bartók Robert
Šimo Vladimír
Ruisl František
Vašek Ladislav
Ivan Ľubomír
Matejka Zdenko
Kromholc Miloš
Navarčík Luděk
Hudcovič Miloš
Sándor Rudolf
Svetlík Ivan
Tkáčik Milan
Stehlík Rasťo
Mrva Karol
Šimo Jaroslav
Kocmunda Miroslav
Bene Marian ml
Stanček Juraj
Andoga Štefan
Rychnavský Roman
Ďuriš Milan
Virag Ladislav

∑ Body
3000,00
2985,00
2913,00
2902,00
2857,00
2833,00
2823,00
2816,00
2785,00
2781,00
2755,00
2739,00
2684,00
2616,00
2573,00
2014,00
896,00
856,00
854,00
834,00
777,00
432,00

Piešťany 7.8. 2021 VSZ Košice 28.8.21 Tren. Turná 16.10.21 RCL Košice 23.10.
Istropolitana 30.10.
Le2021-022-01
Le2021-049-04
Le-2021-122-02
Le2021-154-04
Le-2021-012-06
980
1000
1000
1000
1000
1000
985
880
981
910
968
932
964
936
968
947
952
982
887
960
928
827
969
945
946
942
905
907
937
954
893
843
932
938
923
893
955
885
920
905
893
960
862
899
967
915
331
937
901
917
899
833
982
908
849
928
882
841
874
840
956
820
856
861
856
329
786
741
487
896
856
854
834
777
432

Poznámka

Za rok 2021 je Majster Slovenskej republiky v kategórii F3F Róbert Bartók z RC Letka Košice
Poznámka: Seriál Majsrovstiev Slovenskej republiky je vyhodnotený z platných odovzdaných výsledkových listín.
Vyhodnotil: Milan Krchňavý, tréner kategórie F3F

Príloha č. 5: E-mailová komunikácia komunity pilotov kat. F3F a organizátora súťaže

Roundcube Webmail :: Fwd: FW: Gugel 2021

25.11.2021 13:18

Fwd: FW: Gugel 2021
Od

Fero Ruisl <info@f3x.sk>

Komu

<topgun@magicsoft.sk>

Dátum

2021-11-22 20:57

Priorita

Normálna

Ahoj Andrej, preposielam mail pre Milana.
F.
---------- Preposlaná správa ---------Od: info@f3x.sk
Dátum: 25. 10. 2021 21:17
Predmet: FW: Gugel 2021
Komu: Milan Krchňavý <navymilan@ingeo.sk>
Kópia:
Ahoj Milan, preposielam komunikáciu ohľadne Dobšinej 12.-13.6.21 od Miloša (ja som to vymazal hneď ako mi to prišlo...).

Pre zjednodušenie chronologický postup:
Termín registrácie v propozíciách bol 31.5.2021
31. 5. 2021 o 12:30 Štefan Andoga napísal: Oznamujem pilotom F3F, že dnes 31.5.2021 o 12.00 hod. som ukončil prihlasovanie sa na súťaž
Seriálu M-SR 2021 F3F FAI 12.13.6.2021 na GUGLI.
31. 5. 2021 o 16:03 som poslal prihlášku s dotazom: ... neviem prečo si ukončil prihlasovanie o 12. hodine, predpokladám, že 31.5.2021 trvá
aj u vás až do 23:59.
Vo štvrtok 10.6.2021 o 20:30 všetci prihlásení dostali mailom od ŠA informáciu, že počasie na sobotu nevyzerá dobre, že dá vedieť
(rozumej ŠA) mailom piatok 11.6.2021 o 20.00 hod všetkým prihláseným
11. 6. 2021 o 19:22 prišiel mail, že Súťaž Seriálu F3F FAI 2021 POHÁR GUGLA sa lieta v zmysle priložených propozícií!!!
Propozície: Sobota, 12.06.2021 do 8. 00 Registrácia na Dobšinskom kopci–Gugel. Po 8.00 hod. prezentácia nebude možná!!!
Ja som hneď odpísal, že som sa rozhodol nezúčastniť sa súťaže, rovnako Miloš-ovia písali, že za uvedených podmienok sa súťaže
nezúčastníme
12. 6. 2021 20:53 sme dostali od ŠA mail, kde píše, že sa nikdy nemáme prihlasovať na súťaž, ktorú organizuje (ŠA) a naša prihláška
(Hudcovič, Kromholc, Ruisl) nebude nikdy prijatá. Oznámil nám tiež, že nepatríme medzi čestných športovcov
Ešte dodám, že som bol pripravený spolu s Ivanom, v piatok o 12.hod. vycestovať z BA (aj napriek nevábnej predpovedi...), mali sme zabezpečený
nocľah. Keďže ŠA posielal vo štvrtok večer mail, že počasie nevyzerá dobre, tak sme necestovali a čakali na info večer. Očakávali sme, že súťaž, ak bude,
tak iba v nedeľu. To, že mi večer o 20:53 prišiel mail, že mám byť do 8:00 na kopci (cca 350km) som už neakceptoval. Ivan išiel okolo 3.hodiny v noci
sám.

Ešte na súťaži, ktorú robil Rudo Sandor na Dobšinej, sme sa snažili komunikovať so ŠA ale bez výsledku...
Tak to je všetko, ahoj
F.

---------- Forwarded message --------Od: Miloš Hudcovič <milos.hudcovic@gmail.com>
Date: ne 13. 6. 2021, 9:02
Subject: Fwd: Gugel 2021
To: <kromholcmilos@gmail.com>
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Roundcube Webmail :: Fwd: FW: Gugel 2021

25.11.2021 13:18

---------- Forwarded message --------Od: Miloš Hudcovič <milos.hudcovic@gmail.com>
Date: ne 13. 6. 2021 o 9:02
Subject: Re: Gugel 2021
To: Štefan Andoga <stefan.andoga@gmail.com>

Ahoj Štefan, neviem načo si posielal v štvrtok večer 23.20 hod mail, že počasie na sobotu nevyzerá dobre, že dáš vedieť mailom piatok 11.6.2021 o
20.00 hod všetkým prihláseným. My sme mali vybavené ubytovanie už od piatka, že tam pôjdeme aj sme boli tak nachystaný ale nešli sme, lebo sme
čakali čo napíšeš večer do mailu.Keďže si napísal, že sa lieta aj v sobotu a to podľa propozícii - prihlasovanie do 8.00 hod potom prihlasovanie nie je
možné a o 3-tej ráno vstávať na preteky som nemienil, tak som sa rozhodol jak som sa rozhodol, ty si však u nás na pretekoch vždy vítaný, s pozdravom
Miloš H.

ne 13. 6. 2021 o 8:35 Miloš Hudcovič <milos.hudcovic@gmail.com> napísal(a):

---------- Forwarded message --------Od: Fero Ruisl <info@f3x.sk>
Date: so 12. 6. 2021 o 21:55
Subject: Re: Gugel 2021
To: Štefan Andoga <stefan.andoga@gmail.com>
Cc: Miloš Hudcovič <milos.hudcovic@gmail.com>

Števo, čo ťa tak rozčuľuje ?

Dňa 12. 6. 2021 20:53 používateľ Štefan Andoga <stefan.andoga@gmail.com> napísal:
MILOŠ ,TO SÚ AKÉ UVEDENÉ PODMIENKY. JA SOM ŽIADNE NEUVADZAL. . VIAC SA NA SÚŤAŽ ,KTORÚ JA ORGANIZUJEM -NIKDY NAPRIHLASUJ!!!
TO ISTÉ PLATÍ AJ PRE KROMHOLCA A RUISLA!!!!! NAČO SI SA PRIHLÁSIL!!! V BUDÚCNOSTI VAŠA PRÍPADNA PRIHLÁŠKA NEBUDE
NIKDY PRIJATÁ. BEZ TEBA ,RUISLA A KRONHOLCA SA MOJE OFICIÁLNE SÚŤAŽR ZAOBÍDU.!!! NA SLOVENSKU JE EŠTE VEĽA ČESTNÝCH
ŠPORTOVCOV ALE VY MEDZI NE NEPATRITE.
ŠA

pi 11. 6. 2021 o 21:02 Miloš Hudcovič <milos.hudcovic@gmail.com> napísal(a):
Ahoj Štefan, ospravedlňujeme sa, ale za uvedených podmienok sa súťaže nezúčastníme, s pozdravom M.Hudcovič a M.Kromholc.

pi 11. 6. 2021 o 19:22 Štefan Andoga <stefan.andoga@gmail.com> napísal(a):
Vážení piloti a funkcionári súťaže!!
Súťaž Seriálu F3F FAI 2021 POHÁR GUGLA sa lieta v zmysle priložených propozícií!!!
Mgr. Štefan Andoga,riaditeľ súťaže
PS:Prikladám Štartovnú listinu- poradie lietania. Dnes od 11.30 do 15.00 hod som bol na Gugli a podmienky na lietanie boli v
norme.Predpovede na YR.NO,Ventusky,Windy a SHMU nezodpovedali podmienkam na Gugli .Vietor bol severný o sile 7-8.metrov a nárazy
okolo 13 metrov.Podľa toho som sa rozhodol súťaž odštartovať 12.6.2021.Podotýkam,že sa bude lietať aj v nedeľu 13.6.2021.
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