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Ve dnech 4.-5.7.2009 jsme pořádali na letišti Czech Heaven mezinárodní soutěž větroňů
kategorie F3B. Měla to být generálka na soutěže, které proběhnou na počátku srpna - F3B
World Cup 2009 a zejména Mistrovství světa rádiem řízených větroňů kategorie F3B - 17th
FAI World Championship F3B.
..

Pro pořádání soutěže je potřeba opravdu velká plocha, která podle předpokladů měla vzniknout
tak, že se k ploše letiště využije i pole, kde v době konání soutěže již mělo být sklizeno obilí.
Protože deštivý charakter léta způsobil pozdní zrání obilí a posekání nezralého obilí znamená
poměrně velkou ekonomickou ztrátu, muselo nakonec dojít na kompromisní variantu - byla
posekána pouze minimální plocha, potřebná pro natažení navijáků v jednom směru.

Při troše štěstí na počasí výše uvedená skutečnost nemusela až tak vadit - v lokalitě letiště
bývá poměrně stálé západní proudění. Bohužel, aktuální směr větru začaly ovlivňovat časté
přeháňky. Přetahování navijáků a chvílemi rozbahnělý povrch se stal podmětem k častým
výtkám soutěžících vůči nám - pořadatelům. Když k tomu připočteme malou autoritu našeho
startéra a vedení soutěže, pro řešení vypjatých situací, a několik pořadatelských chyb, je
zřejmé, že jako pořadatelé budoucího mistrovství světa jsme si neudělali zrovna nejlepší
renomé...

Průběh soutěže se nám tak stal velkým ponaučením - závodní pole F3B je naprosto
nekompromisní, profesionální, bez pochopení pro jakékoliv klopýtnutí ze strany pořadatelů.
Tomu musí odpovídat naše další příprava MS.
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Pokud mám alespoň na závěr napsat něco pozitivního, tak snad jen to, že po předání pohárů
vítězům a ukončení soutěže se ze strany soutěžících ozval potlesk. Jestli se jednalo o upřímné
ocenění snahy a obětavé práce pořadatelů a nebo jen o malou ironickou scénku, to si
netroufám odhadnout...

Fotogalerii ze soutěže si můžete prohlédnout ZDE , výsledkové listiny jsou ke stažení na
našem webu
www.f3b2009.com .
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