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F3A évértékelés 2012.
Hazai rendezvények 2012-ben:
1. Edzőtáborok:
a) Dáka.: Már hagyományosan minden évben többször is sor kerül Dákán Ralph Schweizer osztrák
versenyzőtársunk szakmai vezetésével az egy vagy több napos gyakorlásra, mely során mindig
sokat tanulunk.
b) Orosháza: a táborba nemcsak az új versenyzőket nem tudjuk bevonni, hanem a régiek is
elmaradnak. Ennek oka, hogy az F3A "súlypont" átkerült a nyugat Dunántúlra. Azért aki eljön jól
érzi magát egy baráti repülős hétvégén.
2. Hazai versenyek:
Az idén az RCM kategóriában nem bonyolítottunk le versenyt, mivel nem volt elegendő érdeklődő.
Így aki versenyezni szeretett volna, muszáj volt a nehezebb RC3 kategóriában indulnia.
Sajnálatos módon egyik versenyünkön sem teljesültek a bíráskodásra vonatkozók kritériumok, így
F3A kategóriában nem értékelhetőek az elért eredmények.
a) MMBK Kupa, Budapest: RC3 kategória 4 induló, F3A kategória 9 induló, ebből 3 külföldi
b) Savaria Kupa, Szombathely: RC3 kategória 4 induló, F3A kategória 12 induló, ebből 7 külföldi
c) Formádi Emlékverseny, Kecskemét: RC3 kategória 3 induló, F3A kategória 7 induló
d) Országos Bajnokság, Dáka: RC3 kategória 3 induló, F3A kategória 7 induló
2012-ben 11 magyar versenyző indult hazai versenyeken, 3-an minősítést szereztek, további 4
versenyző külföldi versenyen szerzett minősítést.
A versenyrendezésben a Savaria Kupa és az MMBK Kupa már hagyományosan kiemelkedett, ide több
külföldi versenyző is ellátogat.
Külföldi versenyek 2012-ben:
4 magyar versenyző 4 külföldi versenyen vett részt, ahol általában a mezőny második felében végeztek.
Mivel a többiek is fejlődnek nagyon nehéz a mezőnyben feljebb kerülni.
Szabályzat módosítás:
A 2012-es FAI szabályzat tartalmaz egy a helyi versenyek rendezéséhez használható könnyített
manőversorozatot mely megkönnyíti a versenyzők felkészülését a nemzetközi manőversorozatokra. Ezt
a lehetőséget kihasználva, valamint az RCM műsor kudarcát figyelembe véve úgy döntött a szakág,
hogy az F3A magyar szabályzatot 2012 év végével megszüntetjük. 2013-tól csak a nemzetközi
szabályzat szerint lehet hazai versenyt rendezni.
Bíráskodás:
A bíráskodás krónikus pontja a versenyszervezésnek, mivel nagyon kevés képzett bírónk van (nekik
pedig nagyon kevés lehetőségük van a gyakorlásra). Az előző mondat szóról szóra megegyezik a
tavalyi beszámolómmal, de a folytatás sajnos rosszabbul sült el: az idén nem volt olyan hazai verseny,
ahol három minősített bíró pontozott volna. Ennél rosszabb talán csak az lehet, ha majd a három bírói
szék közül egy vagy több üresen marad. Sajnos erre egyre nagyobb az esély.

1./2

Évértékelés 2012.odt

2012. október 30.

Ranglista, válogatott keret:
Az idei évben sem ranglistát nem készítek sem válogatott keretet nem hirdetek. Ennek oka, hogy
a ranglista egy lényeges összetevője hiányzik. Nincs értékelhető hazai versenyeken elért eredmény a
minősített bírók hiánya miatt.
2012-ben elért minősítések (az elért minősítésen belüli sorrend véletlenszerű):
Versenyző

MMSZ

Kategória Klub

Minősítés, verseny

Vomberg Ádám

3266

F3A

MMBK

II. osztály, Zvolen

Papp Ádám

3309

RCM

Pápai MSE

II. osztály, Savaria Kupa

Szépfalvi Olivér

4663

RCM

Savaria MSE

II. osztály, ifj. arany, OB

Molnár Tamás

4727

RCM

MMBK

II. osztály, OB

Baksa Zsolt

1508

F3A

MMBK

III. osztály, Ivancsics

Szépfalvi Tamás

3185

F3A

Savaria MSE

III. osztály, Zvolen

Ócsai Dávid

3319

F3A

BPMSE

III. osztály, Ivancsics

Ballószög, 2012.10.30.
Benkő Attila
F3A szakágvezető
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