Siklórepülő Szakági gyűlés
Szakbizottság beszámoló

2015 április 19én volt idén már egy Szakági gyűlés, és ott elhangzott az addigi
tevékenyésgről egy beszámoló, ami a hivatalos honlapon is olvasható.
A teljes év beszámolójához az ott elhangzottak is hozzá tartoznak, ezért a mostani
beszámoló is tartalmaz az előző Szakágin már érintett témákat, az aktuális
információkkal kiegészítve.

Megválasztás:

2014.október 19én Szakági gyűlésen


MRSZ általi SZMSZ jóváhagyás 2014 december 2
Szakbizottsági tevékenység kezdete:.2014 november

Kezdetben az MRSZ hivatalos honlapján ( aeroclub.hu ) próbáltuk megjelentetni a
szakági információkat, de ez nagyon nehézkesen és lassan működött. Emiatt sajnos az
első szakbizottsági ülések információi és jegyzőkönyvei csak később tudtak megjelenni.
Azóta létrehoztuk a szakbizottság.hu weboldalt, és minden hivatalos információ ott
megtalálható a Siklórepülő Szakággal kapcsolatban.
2014 novemberétől kezdve minden Szakbizottsági ülés jegyzőkönyve megtalálható a
szakbizottsag.hu weboldalon.
Érkezett ezzel kapcsolatban kérdés MRSz Elnökségin is hogy miért nem az aeroclub.hu
MRSz honlapon publikáljuk a dokumentumokat, de mivel ott nem tudták megoldani a
közvetlen szerkesztési jogot számunkra (többszöri kérésre sem), így tudtuk megoldani,
hogy a tájékoztatás folyamatos legyen. Az MRSZ honlapra is ki lett rakva, hogy a
“Siklórepülő szakággal kapcsolatos minden hivatalos információ a
http://szakbizottsag.hu/
oldalon található.” Ezt a tényt az MRSZ elnöksége is tudomásul
vette, és jóváhagyta.

Arra lettünk megválasztva, hogy a sportágak sportügyeivel foglalkozzunk.
Feladatainkat a SZMSZ tartalmazza.
Az SZMSZ vonatkozó pontjai alapján számolunk be az éves tevékenységünkről.

A Szakbizottság kizárólagos hatáskörébe és feladatai közé tartozik:
Verseny szabályzat előkészítése, aktualizálása, elfogadásra előterjesztése
Mivel a Szakágon belül több külön sportág versenyeiről van szó (siklórnyős távrepülés,
Sárkányrepülő távrepülés, siklóernyős célraszálló, Akro), ezért úgy döntöttünk, hogy
több sportszabályzat kerül kidolgozásra az adott sportág versenyzőivel együttműködve.
Siklóernyős távrepülő versenyszabályzat:
A Szakbizottság munkájának kezdetekor egy 2010 es tervezet volt csak fellelhető.
Ebből indultunk ki, de belekerültek az FAI szerinti új rekord fajták, illetve sok más
változtatás is. A tervezet kész, Szakbizottság.hu oldalon kint van, a sportolók
hozzászólásait várjuk…
Tervezett életbe lépési időpontja 2016 január 1.
Érkeztek már hozzászólások, javaslatok, ezek átnázáse még folyamatban.
Siklóernyős Célraszálló versenyszabályzat:
Kaszás Sándor szakbizottsági tag vezetésével (célraszálló versenyző) a
sportszabályzat kidolgozásra került, és az az MRSZ Elnökség el is fogadta.
Az érvényes sportszabályzat a hivatalos honlapon meghirdetésre került.
Az elkészült sportszabályzat tervezet alapján javasoljuk, hogy Sárkányrepülő és Akro
sportolók tegyenek javaslatot a sportáguk speciális igényei alapján külön
versenyszabályzatra.

ii. Hazai és Nemzetközi verseny naptár elkészítése, frissítése, elfogadásra
előterjesztése;
Az MRSZ elnökségin felvetettük, hogy nem életszerű elvárni, hogy az összes létező
versenyt lejelentsük az MRSZ vezetőség felé, amin esetleg magyar pilóta előfordulhat.
Arról született megegyezés, hogy a FAI Ies szintű versenyekre az MRSz elnőksége
engedélyezi a nevezéseket, a többi alacsonyabb kategóriájú versenyekről csak legyen
a szakágnak egy versenynaptára, ahol ezek bárki számára láthatóak.
A szakbizottsag.hu oldalon megtalálható a nemzetközi versenynaptár. (Hasznos linkek
, versenynaptár)
A Siklóernyős távrepülő versenyszabályzat tervezet is ennek alapján készült el,
reméljük az MRSz Elnökség így fogja elfogadni.

iii. Nemzeti Bajnokság kijelölése és kiírása
Pályázatot írtunk ki Távrepülő és Célraszálló Nemzeti Bajnokságra.
A beérkezett pályázatok megtalálhatóak a szakbizottság.hu weboldalon.
Nyílt szakbizottsági ülésen megtárgyaltuk a pályázatokat, és döntés is született,
amelyet szintén a hivatalos weboldalon közzétettünk.
Siklóernyő XC Nemzeti Bajnokság:
Krusevo (Ase Enairgy)
Siklóernyő Célraszálló Nemzeti Bajnokság: Gödőllői Tavasz elnevezésű verseny
Mindkét nemzeti bajnokságot támogattuk. Részletek a költségvetés tervezetnél.
iv. Magyarországon rendezett FAI nemzetközi verseny kiírásának elfogadása;
Elfogadtuk a LIGA FAI 2 pályázatát, és a célraszálló FAI2 pályázatot, ezeket anyagilag
is támogattuk. Részletek a költségvetés tervezetnél.
v. Versenyek eredményének, rekordoknak, teljesítmény jelvényeknek a
hitelesítése
Az idei rekordrepülések hitelesítve lettek, a honlapon fent vannak a dokumentumok.

Siklóernyős 121,5 Kmes hurok rekord Sokacz Milán
Siklóernyős Sebesség rekord 100as hurkon 20,59 Sokacz Milán
Sikóernyős Női Nemzeti szabadtáv rekord 182,57 Km Vogel Rita
Sikóernyős Női Nemzeti szabadtáv rekord 215,84 Km Vogel Rita
Sikóernyős Női Nemzeti hurok rekord 77,12 Km Szélig Nikoletta
Siklóernyős Tandem Nemzeti és Magyar szabadtáv rekord 197,70Km Varga Norbert,
Katona Alexandra
A rekordok igazolásának módja a Sportszabályzat tervezetben részletezve van.
Tisztáztuk a FAIval a teljesítmény jelvények igazolásának szabályait, így már semmi
akadálya annak, hogy mindenki megkaphassa a teljesítményjelvényeket, akár évekre
visszamenőleg is.
A szakbizottsag.hu oldalon fent van, az igazolások leadásának módja. Megkezdtük a
repülések összegyűjtését.
Az első 10 arany jelvényt megrendeltük, kifizettük, meg is érkezett.
Az arany és a gyémánt fokozatú teljesítmény jelvényeket a szakági költségvetésből
tervezzük finanszírozni, az ezüst vagy bronz fokozatú teljesítmény jelvényekre, ha van
igény, azt a kluboknak kell kifizetniük, és a tagjaiknak kiosztani.
A teljesítmény jelvények kiadása már évek óta húzódó tartozása volt a szakágnak,
reméljük mostantól mindenki hamar hozzájuthat a már kiérdemelt jelvényekhez. Eddig
az MSE klubtól kaptunk részletes jelvény igény listát, ők az Arany jelvényeket meg is
kapták és a klub ki is osztotta a pilótáknak. Várjuk a további jelvény igényeket a
honalpon meghirdetett módon.
vi. Versenyhez kapcsolódó kiegészítő szabályok kialakítása;
Külön ilyen igény nem merült fel. Sportszabályzat tervezet rendelkezik róla.
vii. Nem FAI versenyekkel történő együttműködés szabályozása;
Külön ilyen igény nem merült fel. Sportszabályzat tervezet rendelkezik róla.
viii. Javaslat a FAI illetékes bizottságaiba delegált személyekre
Idén a CIVL ülés proxyt átadtuk Szlovéniának. Az ülésről született egy beszámoló, ami
a szakbizottság.hu oldalon olvasható.
Év elején még nem volt ismert a költségvetés, nem tudtuk milyen létszám fog befizetni
és nem akartunk több százezer forintot elkölteni a saját küldöttek részvételére.

ix. Szakági Világ és Európa bajnokságok felkészülési programjának
előterjesztése
A válogatott keret vezetők költésigényeit az MRSZhez eljuttattuk.
Erre nem várható támogatás, de legalább tudnak az MRSZ vezetésben róla.
A 2015ös felkészítési tevékenységektől év végéig még a keret vezetőktől egy
beszámolót bekérünk.
A 2016os Felkészítési tervek közül Kerekes László által beküldött Sárkányrepülő
válogatott felkészítési terve érkezett be.
x. A Szövetségi kapitányok kiválasztása;
Pályázatot írtunk ki, a beérkezett pályázatok a hivatalos honlapon megtekinthetők.
Az elbírálás nyílt szakbizottsági ülésen megtörtént, a döntéseket kihirdettük.
Siklóernyő XC válogatott vezető :

Sárkányrepülő XC válogatott vezető:
Siklóernyő célraszálló válogatott vezető:

Simonics Péter

Kerekes László
Ónodi Miklós

xi. Az MRSZ részére CIVL Class1 nemzetközi versenyek és nevezések
előrejelzése;
Nem volt rá szükség. A 2015ös Siklóernyő XC és Sárkányos nevezések már
megválasztásunk előtt megtörténtek.

xii. A Válogatott utazó keret tagjainak jóváhagyása és nevezésre továbbítása;
Nem volt rá szükség. A Siklóernyő és Sárkányos nevezések már megválasztásunk előtt
megtörténtek.
xiii. A Rekordok értékelésének a teljesítményjelvények és FAI dokumentumok
kiadásának szabályozása;
A rekordok értékelésének módja a sportszabályzat tervezetben leírásra került.
A teljesítmény jelvények igazolásának módja külön is fent van a szakbizottsag.hu
oldalon.

xiv. A Szakág fejlesztési programjának előterjesztése;

Ilyen programról nem volt még szó, amennyiben a közgyűlés ebben a témában
szeretne pontosítani, tegyen javaslatot!

xv. A Szakági programok elfogadása;
Ilyen programról nem volt még szó, amennyiben a közgyűlés ebben a témában
szeretne pontosítani, tegyen javaslatot!
xvi. A célelőirányzatok felosztása:
2015ös Költségvetési tervezet év elején elkészült. A mostani év végi beszámoló
mellékleteként a megvalósult támogatások listája és a pillanatnyi állapot a
rendelkezésre álló pénzeszközökről megtekinthető.

Siklórepülő Szakbizottság

