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1.Súťaže Seriálu M-SR v kategórii rádiom ovládaných modelov F3F FAI v roku 2016 pozostávajú zo 

štyroch súťaži, 

2.Organizátorom súťaží je v roku 2016 KM HAWKS BRZOTÍN.V ďalších rokoch sa na organizácii  súťaži 

Seriálu budú podieľať aj ďalšie modelárske kluby SMoZ, ktoré prejavia záujem tieto organizovať , 

3. Všetky súťaže  Seriálu 2016 sa budú konať na Dobšínskom kopci ,lokalita Gugel, 

4. Súťaže Seriálu sú dvojdňové ako dve samostatné súťaže 

5.Každá súťaž bude vyhodnotená samostatne čo sa tyká bodového hodnotenie 

6.Prvé dve súťaže v júni 2016 sa budú lietať pod názvom ako XXVI. ročník „O PUTOVNÝ POHÁR 

PRIMÁTORA MESTA DOBŠINÁ“ .Ďalej PPP., 

7.Výsledky z oboch súťaží budú započítané do súťaže „O PPP...“, 

8.Víťaz súťaže „ O PPP... dostane Putovný pohár, ktorého v zmysle Štatútu...  je držiteľom jeden 

rok. Putovný pohár mesiac pred ďalším ročníkom doručí organizátorovi súťaže KM HAWKS 

Brzotín, 

9.Ďalšie dve súťaže Seriálu sa budú konať v mesiaci september 2016 s obdobným 

hodnotením. Rozdiel je iba v tom, že tam nebude udeľovaný Putovný pohár.Tieto dve súťaže 

sa budú lietať ako XII.ročník MRA, 

 10. Všetky súťaže Seriálu sú otvorené pre pilotov Európskej Únie, ktorí budú dodržiavať tieto 

pravidlá ako aj platné pravidla FAI pre F3F s doplnkami pre každý rok ako aj miestne pravidlá 

vydané organizátorom súťaži Seriálu, 

11.SMoZ si vyhradzuje právo neprijať do súťaže tých pilotov Slovenskej republiky, ktorí 

v minulosti na súťažiach F3F nedodržiavali zásady FAIR PLAY a platné pravidlá lietania na 

svahu, 

12.  Hodnotenie Seriálu. Do celkového hodnotenia na vyhlásenie Majstra SR SMoZ sa budú 

započítavať výsledky všetkých štyroch súťaži, 

13.Víťaz každej súťaže dostane 1000 bodov. Výsledky ostatných pilotov sa prepočítavajú na 

víťaza známym algoritmom/viď pravidlá F3F FAI/, 

14.Prví traja piloti v Seriáli sú automaticky reprezentantmi SMoZ a SR v kategórii F3F FAI, 

15.Pravidlá sa budú postupne spresňovať podľa skúsenosti s prvého ročníka Seriálu, 

respektíve na základe pripomienok pilotov a funkcionárov SMoZ. 

16.Každý pilot zúčastňujúci sa súťaži SERIÁLU musí mať platné poistenie a súťaží sa 

zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a plne zodpovedá za škody spôsobené prevádzkou 

svojho modelu a svojou činnosťou v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky 



17.Pre seriál F3F SMoZ neplatí ustanovenie pravidiel FAI 5.8.13 v plnom znení ale sa mení 

takto: KEĎ SA LETIA MINIMÁLNE ŠTYRI KOLÁ TAK SA NEŠKRTÁ ŽIADNY VÝSLEDOK. DO 

KONEČNÉHO PORADIA SA ZAPOČÍTAJÚ VŠETKY DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH 

KOLÁCH. V OSTATNÝCH PRÍPADOCH PLATI USTANOVENIE 5.8.13 V PLNOM ROZSAHU!!! 


