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9 Eredményességi támogatások.
1. IPPI kártya

Az SZMSZ -alapján nincs hatáskörünk,hogy IPPI kártya ügyben bármilyen irányban állást
foglaljunk. Az MRSZ viszont azt kommunikálja, hogy a velünk történő egyeztetés alapján fogja ő
kiállítani az IPPI kártyát. Ennek az lehet az alapja, hogy a főtitkát felhívta a szakbizottság
vezetőt , közölte,hogy mostantól az MRSZ fogja kiállítani az IPPI kártyát . Annyi volt a
kérdés,hogy szeretnénk e ehhez bármilyen szűkítő feltételt megfogalmazni. Csak annyit
kértünk, hogy a IPPI kártya kiállítás az üzemeltető szervezetek képzettségi szintjeivel legyen
összhangban.
Az MRSZ Nyilvántartónak intéztünk a Siresz nyilvántartáshoz egy közvetlen online hozzáférést,
hogy ellenőrizni tudja a pilóták képzettségi szintjét az IPPI kártya kiadásánál.
A fentitől eltérő megkeresés, kérdés, nem érkezett IPPI kártya ügyben hozzánk, és a jövőben
sem kívánunk vele foglalkozni, mivel nem tartozik a hatáskörünkbe.
2. Starthely alap. Egyértelműen nem tartozik a hatáskörünkbe. Több éve már a két üzemeltető

szervezet intézte a Starthely alapot, nem változott semmi ez ügyben, nem is nyilatkoztunk sehol
mást.
Kérjük, hogy a klubok továbbra is az üzemeltető szervezetekhez forduljanak starthely alap
ügyben!
3. Az arany és gyémántkoszorúkat a sportalapba befolyó pénzből finanszírozzuk. Mivel idén

változtak a követelmények, de sok repülés van az elmúlt néhány évben, ami teljesíti az akkor
elvárt kritériumokat, ezért minden repülést a repülés végrehajtásakor lévő kritériumok alapján
bírálunk el. Az első 10 jelvényt megrendeljük.. Az ezüst és bronz jelvényeket később
tárgyaljuk.

4. A versenypályázatok ügyében a következő ülésen döntünk..
5. Válogatott keret vezetők pályázatainak ügyében a követekező ülésen döntünk.
6. Sportszabályzat.: Tábor Tamás vállalta,hogy hétfőig befejezi az előkészítést és közzéteszi a

tervezetet,amit utána a szakbizottság tagjai jóváhagynak,majd ezt követően a tagság is tehet
megjegyzéseket, javaslatokat.
7. A szakági gyűlésre készítendő beszámolóban pontról pontra ismertetjük majd a feladatokat és

a velük kapcsolatos elvégzett munkát.
8. Eredményességi támogatás, versenyekre felkészülési támogatás. Az MRSZ től kérünk hivatalos

infót ezekről. (kinek jár, mennyi jár , hogyan kell igényelni stb )

