Dagály utca , 2015.03.02
Forgó Szilárd. Rácz Balázs, Tábor Tamás + (Kaszás Sándor telefonon)
Napirend:
1. Versenyek rendezésére benyújtott pályázatok elbírálása
2. Rekordok díjazása az MRSZ díjkiosztón (Díjkiosztó és repülőbál)
3. Szakági ülés összehívása , napirend meghatározása
4. Kommunikáció, működés
5. Sportszabályzat helyzete
1. Versenyek rendezésére benyújtott pályázatok elbírálása.
Nem szeretnénk ha a szakági támogatás beleolvadna a verseny költségvetésébe. Ezért alapvetően a
magyar pilóták részére átadásra kerülő kupákat tudjuk támogatni, illetve a magyar indulók számára
biztosított, nevezéshez kapcsolódó ajándékokat támogatjuk az erre szánt keretből.
Áttekintettük a pályázatokat és a lehetőségeket, az alábbi döntések születtek:
Támogatási összegek:
Célraszálló:
Gödöllői Tavasz FAI II Célraszálló verseny: 80.000 Ft
Gödöllői Ősz FAI II Célraszálló verseny: 40.000 Ft
Célraszálló liga : 40.000 Ft
Akro versenyrendezési pályázat nem érkezett.
Távrepülő:
2 pályázat érkezett Nemzeti Bajnokságra (ezek megtekinthetőek a beérkezett pályázatok menüpontban)
Mivel a szakbizottság egy tagja is nyújtott be pályázatot, ezért különös figyelmet kell fordítani a
versenypályázatok elbírálására.

Terv: Bármely pályázat is lesz a Nemzeti Bajnokság a támogatás ugyanaz. Díjak : 50.000 , illetve
350.0000 Ft az induló magyar pilóták számára ajándék.
Meg szeretnénk ismerni a pilóták igényeit, ezért közvélemény kutatást tartunk, és ha ennek eredménye
szignifikáns különbséget mutat, akkor figyelembe vesszük. Várható Döntés márc 8. A kérdőív elkészítését
Forgó Szilárd vállalta

Távrepülő liga + FAI 2.
Összesen 140.000 Forinttal támogatjuk a rendezvényt . (70.000 Ft a FAI 2 versenyre, és 70.000 Ft a
ligára). Fontos szerepe van az utánpótlás számára illetve sok pilóta indul ezen, akik amúgy nem mennek
külföldre versenyezni. A névhasználattal azonban problémák vannak. A Magyar Liga (Hungarian
League) egy nemzetközi környezetben használt elnevezés, aminek az eredménye kiemelt fontosságú a
világkupán történő indulási jog megszerzéséhez. Az ebben érintett pilótákkal konzultálva a hivatalos
Magyar Liga sorrendet a WPRS alapján szeretnénk képezni, hogy ezzel az nemzetközi versenyeket
indulók PWC indulási jogot szerezhessenek. A Magyar Liga szabályait a sportszabályzat fogja
tartalmazni. Ezért kérjük a pályázót, ne használja a Hungarian League se pedig a Magyar Liga
elnevezést a versenyre.
Továbbra is szeretnénk a versenyek rendezését támogatni, ezért az erre vonatkozó pályázati kiírás az év
végéig érvényes, a pályázatok elbírálása folyamatos
Várhatóan érkezik pályázat az MKK díjazására is. Ezt úgy támogatjuk ahogy általában a többi versenyt
(díjak , kupák), várhatóan kb 80.000 Ft
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Rekordok jutalmazása az MRSZ díjkiosztón
MRSZ díjkiosztón nemcsak az Év Sportolója címeket osztjuk ki, hanem a rekordokat is. Ez ügyben
szükséges beszélni Matuz Istvánnal és a rekordot repült pilótákkal is.
3. Szakági ülés összehívása
A lehető leghamarabbi időpontra hirdetjük meg az ülést. Mivel minimum 30 nappal később lehet csak, és
célszerű hogy hétvégére essen ezért 2015. 04.11 a javasolt dátum.

Szakági ülés összehívása: 2015 . Április 11 , 10 óra
Helyszín: Dagály utcai iroda
Javasolt napirend:
1. Szakbizottság beszámolója és tervei
2. Szavazás a beszámoló elfogadásáról.
3. Költségvetés tervezet ismertetése
4. Szavazás a költségvetés tervezet elfogadásáról
5. Szavazás arról, hogy a tagság szeretne-e új szakbizottságot választani.
6. Amennyiben a tagság új szakbizottságot szeretne választani,, akkor szavazás az új szakbizottság
összetételéről
7. Egyéb
----------------------------------4. Működés kommunikáció
A szakbizottsag.hu oldal lesz a hivatalos kommunikációs csatorna. Az erre mutató linket az MRSZ
honlapra el kell helyezni. A facebookon lehetőleg csak magánvéleményeket teszünk közzé.
Szakbizottsági véleményt, álláspontot nem. Nem tudjuk azt vállalni, hogy sok facebook csoportot
párhuzamosan figyeljük és mindenhol válaszoljunk a kérdésekre.
-------------

5. Sportszabályzat
Hamarosan publikálunk egy munkaváltozatot, amihez várjuk a pilóták hozzászólásait. Ezek
megtárgyalása után készül el a végleges verzió.

