Správa Formuly Future - sezóna 2019
Vážení členovia výkonného výboru, konferencie SZVM.
Predkladám Vám správu činnosti komisie pre mládež za rok 2019. M -SR Formuly
Future

boli uskutočnené podľa naplánovaného kalendára pre sezónu 2019 a konali sa

v Piešťanoch pod záštitou SZVM. Okrem M-SR Formuly Future sa konali aj dve kolá
Slovenského pohára Formule Future

v Piešťanoch, ktoré usporiadal klub Klub vodného

motorizmu a vodných športov Piešťany. Druhé kolo usporiadal klub OVM Malacky v
Adamove.
Celá sezóna 2019 Formuly Future vyvrcholila MS A ME v Rusku – v Petrohrade, kde
sa naši mladí pretekári umiestnili na týchto pozíciách.
Majstrovstvá sveta:

Majstrovstvá Európy:

Ella Jung

- 12.miesto

Ella Jung

Nina Majerčíková

- 7.miesto

Nina Majerčíková

Šimon Jung

- 6.miesto

Barbara Nicolett Bazinská
Oliver Šíra

-15.miesto

- 10.miesto

Šimon Jung
Barbara Nicolett Bazinská
Oliver Šíra

- 14.miesto
- 9.miesto
- 9.miesto
- 15.miesto
- 6.miesto

Naši reprezentanti získali v celkovom vyhodnotení družstiev na MS a aj v celkovom
vyhodnotení družstiev na ME pekné 7.miesto.
Za dosiahnuté výsledky patrí všetkým pretekárom veľké poďakovanie. Rovnako patrí aj
poďakovanie všetkým rodičom, ktorí našich pretekárov na týchto majstrovstvách sprevádzali.
Slovensko podalo na týchto majstrovstvách sveta pekné výkony a dosiahlo pre našu malú
krajinu úspech.
Výsledky jednotlivých pretekov boli a aj sú dostupné všetkým klubom na webovej
stránke SZVM .
Vyzdvihnúť by som chcel to, že sa nám aj v sezóne 2019 podarilo uskutočniť seriál MSR v kategórii GT 15 a GT 30. Naši mladí pretekári nás reprezentovali aj na medzinárodných
pretekoch v Poľsku, Nemecku a Lotyšsku.
Na poľských majstrovstvách v Žnine a v Chodieži nás reprezentovali - Nina
Majerčíková, Šimon Jung a Oliver Šíra, pričom Šimon získal celkové 2.miesto a Nina sa

umiestnila na celkovom 5.mieste v kategórii GT 15. Oliver získal celkové 5.miesto v kategórii
GT 30. Nina Majerčíková našu krajinu reprezentovala aj MS v Lotyšsku – Aluksne
a umiestnila sa na 19.mieste. Posledné preteky ME kategórie GT 15 sa konali v Nemecku –
Rensburgu. Našu krajinu reprezentovali obaja naši pretekári – Nina Majerčíková a Šimon
Jung. Šimon sa umiestnil vo finále skupine A na 10.mieste a Nina vo finále skupine B na
9.mieste.
Na záver mi dovoľte vyjadriť poďakovanie všetkým pretekárom za ich snahu, úsilie
a dosiahnuté výsledky nielen na M-SR, ale aj na MS a ME Formuly Future 2019 a rýchlostných
pretekov GT 15 a GT 30, rovnako chcem poďakovať aj klubom, ktoré sa podujali usporiadať
jednotlivé preteky, všetkým rodičom a zúčastneným, ktorí sa snažia podporovať deti a mládež
v tomto krásnom športe. Zároveň chcem všetkým našim pretekárom zaželať do novej sezóny
veľa slnečných dní, vydarených pretekov a dosiahnutých úspechov.

