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Napirend:
1. MMSZ 2009. évi küldöttgyűlésére érkezett javaslatok (Reé A.)
A küldöttgyűlésre javaslatok nem érkeztek.
2. CIAM közgyűlés (Reé A.)
A CIAM közgyűlésről szóló részletes beszámoló április végétől lesz olvasható az MMSZ
honlapon.Néhány kiemelt téma:
– Bemutatkozott az új FAI főtitkár, a francia Stéphane Desprez. Elődje, Max Bishop visszavonult.
– Kalmár Sándor hetedszer vehette át az F2A győztesének aranyérmét és trófeáját, a második és
harmadik helyezettek oklevelet kaptak, közöttük Zsengellér Gábor (F1C, 2.), Patócs László (F1C,
3.) és az Orvos Ferenc–Kasoly Attila páros (F2C, 3.).
– A FAI be kívánja vinni a zenére történő zárttéri műrepülést a nem olimpiai sportágak világjátékára,
ahol az ejtőernyőzés már szerepel. A következő játékokat sajnos a távoli Kolumbiában rendezik.
– Változik a versenyek regisztrálási díja. Magasabb EB-VB dijak mellett a nemzetközi versenyek díja
alacsonyabb lesz, a bevétel közel azonos marad.
– A EB-VB rendezők az előző évi közgyűlésre be kell jelentsék az események időpontját.
3. Minősítési szintek az FSR-O kategóriákban (Harmath A.)
2010-2-1 Határozat: Az elnökség jóváhagyta az FSR-O kategóriák 1. melléklet szerinti minősítési
feltételeit.
Kmf.
Harmath Andor főtitkár
jegyzőkönyvvezető

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. melléklet
FSR-O kategóriák minősítési feltételei
I. oszt.

II. oszt.
ifj. arany

III. oszt.
ifj. ezüst

Ifj. bronz

FSR-O 3,5

61 kör

49 kör

37 kör

28 kör

FSR-O 7,5

68 kör

54 kör

41 kör

30 kör

FSR-O 15

75 kör

60 kör

45 kör

34 kör

FSR-O 35

72 kör

58 kör

43 kör

32 kör

Az első osztályú szinthez egy évben legalább két versenyen kell teljesíteni a megadott körszámot.
Csak olyan verseny eredménye számítható be a minősítésbe, ahol az adott kategóriában legalább
öt (5) versenyző ért el eredményt. Nemzetközi, EB és VB eredmények beszámíthatók a minősítésbe.

