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Napirend:
1. F2 körrepülő Országos Bajnokság (Mult J.)
Az elnökség Mult József szakágvezető jelentése, Szegedi László levele és Reé András szóbeli
beszámolója alapján megtárgyalta a versenyen történteket. A versenyen Orvos Ferenc Bumacofly
elnök a klub közgyűlési határozatára hivatkozva megtiltotta Elekes Imre gyulai versenyző segítőjének,
Mult Józsefnek a belépést a pályára. Bár a jelenlévő MMSZ elnök felhívta a figyelmét arra, hogy átlépi
a hatáskörét, a helyzettel visszaélve addig nem kezdte meg a versenyt, amíg Mult József a helyszinre
utazott versenyzők érdekében el nem hagyta a versenyterületet.
Az elnökség az ügyben szükséges további lépéseket a VB utáni következő ülésére halasztotta.
2. A magyar csapat nevezése az F2 körrepülő VB-re (Reé A.)
A VB versenyigazgatója, Orvos Ferenc hatáskörén túllépve önkényesen megváltoztatta az elnökség
által benevezett F2C túra csapat összeállítását, ezt a VB honlapján is átírta. Közölte, hogy a Baglyas–
Baglyas páros befizetett nevezési díját visszautalja, helyettük a rendező klub versenyzőit, a Kántor–
Márkus párost indítja. Többszöri figyelmeztetés ellenére sem volt hajlandó a jogellenes magatartás
abbahagyására és a hivatalos nevezés helyreállítására.
Az elnökség felülvizsgálta a korábbi hivatalos nevezést a 2010-es eredmények alapján, és azt egy
helyen, megváltoztatta. Orvos Ferenc önkényes lépésére a VB utáni következő ülésén visszatér.
2010-3-1 Határozat: Az elnökség az F2B kategóriában Travnik István helyett Juhász Andrást nevezi
az F2 körrepülő világbajnokságra, egyebekben a korábbi hivatalos nevezést megerősíti, a döntésről
Orvos Ferenc versenyigazgatót tértivevényes levélben értesíti.
3. Az MMSZ képviselete az F2 körrepülő VB-n (Reé A.)
Reé András bejelentette, hogy a 2. napirendben leírtak miatt összeférhetetlenség állt elő az MMSZ
elnöki és a VB FAI zsűrielnöki poziciói között, ezért a zsűriből visszalépett. Emiatt az elnökség
megbízta Mult József szakágvezetőt az MMSZ képviseletével, ehhez magyar és angol nyelvű
megbízólevéllel látja el.
Az elnökség megbízta dr. Kalmár Sándort a magyar csapat kapitányi teendőinek ellátásával, ehhez
magyar és angol nyelvű megbízólevéllel látja el, és rendelkezésére bocsátja a hivatalos nevezés
helyszíni érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat.
4. Egyebek (Harmath A.)
– A kedvezőtlen időjárás miatt számos versenyt el kellett halsztani, ezért új versenynaptárt kell
feltenni az MMSZ honlapra.
– A sok változás miatt aktualizálni kell a honlapon az Alapszabály mellékletében a klubok listáját.
– Az elnökség felülvizsgálja az F2 Mecsek Kupa Világkupa státuszát, mielőtt a versenyek
regisztrációját elküldi a FAI-nak.
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