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Napirend:
1. Az elnökség kiegészítése (Reé A.)
Az elnökség létszáma 5 főre csökkent (Pinkert György elhunyt, Horváth Zsolt lemondott), ezért a
következő MMSZ küldöttgyűlésen célszerű lenne két fő megválasztásával kiegészíteni.
2011-5-1 Határozat: Az elnökség felkéri az előző tisztújítást megelőzően működött jelölőbizottság
vezetőjét, hogy tegyenek javaslatot egy fő repülős és egy fő autós jelöltre a következő küldöttgyűlésre.
A javaslat kerüljön fel az MMSZ honlapra. (Egyhangú határozat.)
2. Puszta Kupa VK verseny folytatása (Reé A.)
A tradicionális világkupa verseny folytatására időrendben Patócs László, Zsengellér Gábor, Kerner
Ferenc és Sarusi Kiss Balázs tett ajánlatot. Meghívás alapján az ajánlattevők közül Sarusi Kiss Balázs
jelent meg az ülésen, és a Cavalloni SE nevében bejelentette, hogy a klub folytatni kívánja a verseny
megrendezését Pinkert György Memorial (emlékverseny) néven. A versenyterület azonban még
bizonytalan, dolgoznak a megoldáson (Tass, Dömsöd, Szentes, Szalonta).
2011-5-2 Határozat: A Cavalloni SE folytassa a VK verseny megrendezését Pinkert György Memorial
néven. A FAI versenynaptárába történő bejelentéshez 2011. október 31-ig tisztázni kell a területet és
a rendezésben kulcsszerepet játszó közreműködők részvételét. (Egyhangú határozat.)
3. Szabályváltozási javaslatok (Reé A.)
Az F1D és F2B repülős kategóriákban megbeszélések folynak szabályváltoztatási javaslatoknak a
FAI-hoz történő beküldésére.
2011-5-3 Határozat: Az elnökség megtárgyalja és továbbítja a beérkező javaslatokat, ha azokat
időben, 2011. október 31-ig megkapja. (Egyhangú határozat.)
4. Kalmár Sándor világrekordjának hitelesítése
Kalmár Sándor a körrepülő modellek Európa-bajnokságán az első versenystartban 303,8 km/óra
sebességgel jobb eredményt ért el az érvényes magyar és világrekordnál.
2011-5-4 Határozat: Az elnökség az F2A kategóriában Kalmár Sándor 303,8 km/óra sebességgel
elért eredményét (körrepülő EB, Czestohowa, 2011. július 25.) magyar rekordként hitelesítette. Az
eredményt világrekordként történő hitelesítésre felterjeszti a FAI-hoz. (Egyhangú határozat.)
5. MMSZ elismerés alapítása
Az elnökség MMSZ elismerés alapítását tervezi, amelyre Meczner András tesz javaslatot.
6. Egyebek
– Az elnökség áttekintette és megerősítette a FAI nemzetközi bírói és szakember listáján szereplő
személyek névsorát.
– A minden téren csökkenő utánpótlás segítésére Havrán Sándor utánpótlásképző akciót indított a
körrepülő és szabadonrepülő kategóriák segítésére Taron a helyi általános iskolával összefogva.
Készek országos jellegű bázis létrehozására, továbbképzés, verseny, bajnokság lebonyolítására.
– Mult József javasolta:
= a válogatott csapatok támogatásának beépítését a szövetség költségvetésébe – fedezet
azonban nincs rá;
= tisztségviselők, szakágvezetők megjelenítése a honlapon – személyiségi jogoknak megfelelően;
= megjelölni a versenynaptárban, ha a rendező nem küldte be a jegyzőkönyvet;
– Az MMSZ által alapított „HunINDOOR” EB csapatkupát a zárttéri csapat nem csak elvitte az EB-re
Belgrádba, hanem haza is hozta.
Kmf.
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