A Magyar Modellező Szövetség szabadonrepülő vitorlázó
modellek szakágának működési szabályzata
1. Kategóriák
A szakág a FAI sportkódex F1 (szabadonrepülő modellek) csoportjának két vitorlázó kategóriáját
foglal magába:
 F1A (vitorlázó modellek)
 F1H (kis vitorlázó modellek)
A Szakág működésének alapjait a Magyar Modellező Szövetség alapszabálya és működési
szabályzatának idevágó rendelkezései, valamint az FAI Sportkódex általános és vonatkozó
paragrafusai képezik.

2. A szakág résztvevői
 Tagok:
automatikusan a szakág tagja minden olyan magyar modellező sportolót, aki a szakág versenyein
aktívan részt vesz, érvényes MMSZ tagsággal rendelkezik és a szakág működési szabályzatát
elfogadja.
 Közreműködők:
a szakág résztvevőjének tekintünk minden olyan személyt, akik nem aktív versenyző, de
rendszeres közreműködésével segíti a szakág tevékenységét, versenyrendezést (zsúri tag, főbíró,
időmérő és egyéb rendezői feladatok ellátása), a versenyezők egyéni és a csapatok felkészülését,
felkészítését (edző, csapatkapitány, rendszeres segítő stb.)

3. A szakág működése
A szakágat a szakág vezetője fogja össze és irányítja, a szakág résztvevőivel az alábbi feladatokat
végzik el:
 Az éves versenynaptár elkészítése
A hazai rendezőknek versenyrendezési szándékukat december 31-ig le kell adniuk. Különös
figyelmet kell fordítani mind az F1A világkupa, mind az F1H EuroChallenge (HEC) fordulókra. FAI
versenynaptár közzététele és a rendezőkkel történt egyeztetés után a versenynaptárt össze kell
állítani és publikálni kell január 31-ig.
 Hazai és nemzetközi versenyek rendezése
Minden rendező köteles a versenyét a mindenkori hazai és nemzetközi előírásoknak és
szabályoknak megfelelően lebonyolítani. A versenykiírásokat a verseny előtt legalább két héttel
közzé kell tenni, az előre tudható időpontváltozásokat legalább 3 héttel a verseny előtt ki kell
hirdetni és a versenynaptárakban (az MMSZ eseménynaptárában is!) módosítani kell. Az
eredményjegyzéket a verseny után 1 héten belül a szakág és a ranglista vezetőnek el kell küldeni.
 Ranglista, válogatott keret, minősítések
Külön szabályzat alapján vezeti mindkét kategória ranglistáját abszolút értékelésben és ifjúságiban
is.
A válogatott keret minden kategóriában és korosztályban a ranglista az első 3 helyezettje. Ők
képviselik hazánkat az Európa- és világbajnokságokon. Amennyiben valamelyik kerettag lemond
válogatottságáról, helyére a ranglistán következő személy lép.
Megállapítja és szükség esetén módosítja a minősítési szinteket.
 Gondoskodik a versenyzők által alapított Magyar Kupa vándordíjak feliratozásáról és átadásáról a
mindenkori ranglista győzteseknek.





Lehetőségeihez mérten gondoskodik a szakág népszerűsítéséről, utánpótlás toborzásáról.
Sportbírói, időmérői képzések szervezése.
Szakági értekezlet
A szakág résztvevő évente legalább egy alkalommal szakági értekezletet tartanak. Az értekezleten
a szakág tagjai értékelik az évet, megbeszélik és döntenek a szakágat érintő aktuális kérdésekben.
A szakági értekezletről a szakágvezető emlékeztetőt készít.

4. Kommunikáció
 Az MMSZ elnökségével a szakágvezető tartja a kapcsolatot.
 A szakág résztvevői egymás között a versenyeken személyesen, levelezőlista segítségével, emailben tartják a kapcsolatot.

5. Szakágvezető
 Szakágvezető választás
A szakágvezetőt a szakág tagjai határozatlan időre választják.
A megbízatás visszavonásig, vagy lemondásáig tart. A visszavonást bármely tag javasolhatja, a
visszavonáshoz egyszerű többség elegendő.
Az új szakágvezető személyére javaslatot tehet a leköszönő szakág vezető, vagy bármely tag,
feltételezve, hogy a jelölt ismeri feladatait és vállalja a jelöltséget. A választás szakági
értekezleten, vagy elektronikus úton történhet. Ez megtörténhet egy mindkét kategóriát érintő
országos verseny alkalmával is. Minden tagnak szavazati joga van, aki ezen az értekezleten vagy
versenyen részt vesz. A választás tényét egy előzetes meghívóban, vagy a versenykiírásban
rögzíteni kell. A választást egyszerű nyílt szavazással kell lebonyolítani. Az lesz a győztes, aki a
szavazatok több mint 50%-át megkapja. A választás eredményét az újonnan megválasztott
vezetőnek kell publikálni és megküldeni az MMSZ Elnökségének.
 Szakágvezető feladatai
A szakágat a szakág vezetője fogja össze és irányítja, feladatairól a tagság dönt. Minden a szakágat
érintő kérdésben képviseli a szakágat és annak érdekeit, de kizárólagos feladata az MMSZ-el
történő kommunikáció, melybe beletartozik:
- javaslatot tesz a válogatott keretek összeállításáról
- javaslatot tesz a szakág kiemelkedő sporttársainak elismerésére az MMSZ-nél, illetve más
társadalmi fórumokon (pl. területi önkormányzatok)
- beszámolót készít a szakág éves tevékenységéről, eredményeiről, melyet publikál és megküld az
MMSZ elnökségének
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