Průzkum spokojenosti se soutěží
PMRg 2018
31 odpovědí

Létání a organizace soutěže

průměrné hodnocení 2
poznámka k hodnocení
letěl jsem za vším a vše bylo OK, od Eurofoxe přes Z142 po Z37 ... je pravda, že někteří soutěžící
odmítali jak Čmeláka tak Z142ku nebo i ULL, ale jiná těžká letadla za nima létala ....
V rámci možností ČR 1 a v kosmu 3
Občas drobné zaváhání s rychlostma vleků atd,ale nic závažného
samostart
Až na jeden vlek kdy Dynamic mával o 50m níže, nepočkal a hned klesal to šlo.
kromě Z-37 čmelák
Vlečným moc nevychazela výška vypnutí a některé ostrá zatáčky po startu nad les my přišli zbytečne

průměrné hodnocení 1,6
poznámka k hodnocení
to se celkem dost darilo do pocasi...
Prostor u Osečné na poslední letový den byl trochu zbytečná komplikace, páska od něj mohla být dál,
abychom se jím nemuseli zabývat.
Super v tom teplu, tento způsob plánování se mi líbil.
Zahry i ostatní zaváleli, akorát mi chybělo pětikilo,nebo dvě...jsme kurnik na závodech :) nemusíme
se zabít,ale to počasí letos k těm pětikilům vyloženě nahrávalo, navíc bylo sucho a senoseč,pole byly
Tratě mohli být i delší bylo by to víc napínavé
většinou super, ale byly i podstřelené tratě a jednou zrušeno i když se dalo letět

průměrné hodnocení 1,8
poznámka k hodnocení
vše OK
V rámci moznosti
Klasika gliding :)
Preferuji předávání informací (např. otevření gridu) prostřednictvím sms.

průměrné hodnocení 1,5
poznámka k hodnocení
asi nejvetsi misto pro zlepseni. Ale vzdy jsme se nejak porovnali :)
Až na posledních pár dní hrozně roztahaný grid.
V rámci místních podmínek ok
Podle mě trochu chybělo líp proškolit pomocníky, bylo vidět, že někdy neví, co mají dělat nebo jak to
na gridu organizovat při příjezdech.

průměrné hodnocení 1,6
poznámka k hodnocení
chce to vetsi prostory... treba party stan jako meli na PMCR :)
Zahryho meteoprogram měl někdy moc malé info , které nebylo vidět (výška základen, apod.).
Klasika ;)
Trošku malý prostor na briefing vzhledem k horku.
Zahry mohl být někdy více připravenější

průměrné hodnocení 1,5
poznámka k hodnocení
Fíša by mohl alespoň na akcích typu regiony hodit víc klidu a neřídit to tolik :D jinak super a díky,
Hodkovice máme rádi
Pomocníci viz vzlety, jinak OK.

průměrné hodnocení 1,3
poznámka k hodnocení
Kvůli sportovní pohodě na regiony jezdím,nikdo nemá potřebu si tu honit ego
Nic jesem nezaznamenal.

průměrná hodnota 1,1
poznámka k hodnocení
nejlepší lokalita
Krkonoše,Polsko, Orličky...miluju to tam
Za mě super. S ohledem na polohu nešeho LKZA závidím.

průměrné hodnocení 2,4
poznámka k hodnocení
Drahé startovné
Příště za půlku?? Hyhy
Normálka
vysoké startovné

Zázemí

průměrná hodnocení 1,5

průměrné hodnocení 1,6
poznámka k hodnocení
V moznistech
Elektrika a voda v poho, za to, že se z letiště během závodu stala polopoušť nemůže pořadatel,ale
termoska :)
Přístě něco udělejte s tím vedrem :-)
vlastní ubytování

průměrné hodnocení 2
poznámka k hodnocení
30MBit běžně nebývá
Vždy se něco dá vylepšit
Na porno v HD ta wifina sice nebyla,ale v pohodě :)
Používal jsem vlastní data, takžetato odpoveď není relevantní

průměrné hodnocení 1,6
poznámka k hodnocení
Na pokoji jsme trochu bojovali s volnýma zásuvkama - pro příště by se možná hodilo mít nějaké
"LKHD" rozdvojky a prodlužky pro pokojové užití v zásobě (samozřejmě může mít každý vlastní, ale
mít na pokoji aspoň jednu "místní" zásuvku na člověka by se hodilo).
Nedostatek zásuvek, muselo se napojovat několik karavanu na sebe, naštěstí snad jen jeden
vypadek
občasný výpadek jsem přežil

průměrné hodnocení 1,9
poznámka k hodnocení
Kapacitně dámské sprchy na baráku OK, WC trochu horší, často bylo lepší jít do kempu.
Je co vylepšovat.
na pánských záchodech jednou cosi přeteklo ,stěrka do sprch ochotně doplněna
Nic moc.

průměrné hodnocení 1,5
poznámka k hodnocení
Parada
Moc jsem nevyužíval,ale moje zkušená Andy tvrdila, že hospoda byla dost poddimenzovaná a jen
díky tomu že se tolik lítalo a nechlastalo,to mohlo fungovat
Palačinky OK.

Ostatní připomínky a náměty
Hodkovice bez problémů, bar svépomocí za rozumné ceny byl příjemná změna ...
Pro příští závody u nás bych zvážila rozestavění rakví jinde než do L u kempu - moc rakví, málo
místa na manipulaci a vyjíždění, závodníci si na to stěžovali. Jinak za mě super, i přes nemoc a vedro
jsem si to moc užila :)
Jestli budete objednávat počasí takhle tak jinam uz nepojedu
Fisovi by prospělo, aby jeho boj s obezitou přestal býti marný.
Mám Fíšu rád, ale ty závody mohly proběhnout víc v klidu kdyby se tolik nemomtoval úplně do všeho.
Chápu, že jako VLP cítí tíhu organizace, nicméně AK Hodkovice může nabídnout víc schopných lidí.
Mlaďáci pomocníci jsou všude stejní a ukočírovat to na gridu v těch vedrech taky není prdel. Snažili
se,ale občas jich tam bylo prostě málo,ale to je problém skoro všude. Počasí vyšlo luxusně a Zahry a
spol odvedli fakt kvalitní práci na stavbě tratí. Mám rád regiony a mám rád Hodnovice, na spojení
obou jsem se moc těšil a absolutně nezklamalo. Díky všem za pohodové závody :)
Celkově to bylo fajn :)
Skvělé závody
Vzhledem k rozmisteni transportnich voziku u kempu, ktere pak nasledne zpusobovalo nedostatek
mista pri skladani, ocenuji pevny grid. Zamezilo se tim rannimu stresu pri skladani kdy spousta
zavodniku pri volnem gridu soutezi a zbytecne nervuje kdyz nechteji byt v predni casti gridu a v tom
malem prostoru by pak mohly vznikat zbytecne konflikty.
zachovejte tento standard
Zlepšit funkci pomocníků při stavbě gridu
Soutěž hodnotím kladně. Chyběl jen dřez na mytí nádobí a dámské WC bez pisoárů. Ukončení
závodů by pro mě bylo lepší v pátek.
Velmi pěkné závody, díky za organizaci
Pomocníci musí od prvního dne vědět, co mají dělat a jak stavět grid. Nerušit disciplíny moc brzy,
počasí nakonec může být dobře letové, klidně čekat třeba do 14.-15. hod., Při dobré předpovědi dávat
delší tratě. Jinak super závody v zajímavém regionu.

A co příští rok?

Preferovaná lokalita
Hodkovice, Moravská Třebová, Zbraslavice, Vysoké Mýto
Raná
Východní Čechy/Morava
Prievidza
Jeseník , Krnov
Tam kde bude počasí.
Hronov, Tábor ( :D ), Toužim,Staňkov?
Třeba klidně znovu HD, ppř. JI nebo západ
Vysočina
Jeseníky nebo Beskydy
Hronov
Jižní nebo Západní Čechy
Klidně bych k vám zase někdy přijel.
Hodkovice
Zbraslavice ? , Křižanov ?
Zbraslavice
Šumperk
Broumovsko
Od Šluknova po Suchý vrch. Severem.
LKHD

