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Szekciógyűlés,	Kishantos	2021.	június	5.		

Résztvevők:	
Berta	Sándor,	 Loncsák	Balázs,	 Jakab	Krisz7án,	 Seres	Péter,	Korda	Zoltán,	 Szem	Zoltán,	
i<.Balázs	István,	Német	Alex,	Bonczók	Károly,	Bo7	Ferenc,	Lekszikov	Zsolt,	Kapócs	Réka,	
Kapócs	Tibor,	Kapócsné	Tóth	Márta,	Radics	Noémi,	Radics	Barnabás,	Bundi	Milán,	Bundi	
Sándor,	 Kiss	 Barnabás,	 Kiss	 István,	 Szénési	Noémi,	 Kápolnai	 ALla,	 Soós	 Vince,	 Csikós	
Ádám,	 Kiss	 NikolePa,	 Szilágyi	 Csaba	 és	 Ancsa,	 Bezeczky	 Csaba,	 Sámán	 Gyöngyvér,	
Németh	István,	Kovács	Tiborné,	Ács	Gergely,	Sós	Beáta,	Ács	Csaba,	Ács	György,	Szabad	
Zoltán,	Berta	András	

1.	2020.	évi	Magyar	Bajnokság	

• A	 járvány	ellenére	 sikerült	4	bajnoki	 fordulót	 lebonyolítanunk	 (előPe	pedig	egy	
júniusi	tesztversennyel	“járaPuk	be”	az	új	kishantosi	helyszínt)	

• A	bajnoki	rangsorban	a	versenyzők	3	legjobb	eredményét	vePük	figyelembe	

Indulószámok:	

• 3,5:	 19	 versenyző	 (ebből	 5-en	 legalább	 3	 versenyen	 részt	 vePek)	 2019-ben	
ugyanez	15/13	

• 7,5:	11	versenyző	(ebből	6-an	legalább	3	versenyen	részt	vePek),	2019-ben	15/13	

• 15:	10	versenyző	(ebből	4-en	legalább	3	versenyen	részt	vePek),	2019-ben	11/7	

• 27:	10	versenyző	(ebből	5-en	legalább	3	versenyen	részt	vePek),	2019-ben	16/12	

Bízzunk	benne,	hogy	idén	jobb	számokat	tudunk	produkálni.	
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A	2020.	évi	Endurance	Magyar	Bajnokság	végeredményei:	
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Szekció	pénzügyi	beszámolója	
Nyitóegyenleg:	142.480	Ft	
Bevétel:	-	
Kiadás:		
- 5.000	Ft	(duda	a	futamok	indításához)	
- díjátadó	helyszín	(Kishantos	nagyterem)	költségei:	38.000	Ft	
- díjátadó	italok:	11.310	
Záróegyenleg:	88.170	Ft	

A	beszámolót	a	közgyűlés	elfogadta.	

Szekcióvezető	és	szekcióMtkár	megválasztása:	
A	 közgyűlés	 Berta	 Andrást	 szekcióvezetőnek,	 Kapócsné	 Tóth	 Mártát	 szekció7tkárnak	
újraválasztoPa.	

TervezeO	versenynaptár	2021-re	

A	közgyűlés	a	versenynaptárt	elfogadta.	

Bajnoki	értékelés:	szokás	szerint	1	verseny	eredménye	mínuszolható,	tehát	ha	sikerül	
mind	az	5	fordulót	megtartanunk,	akkor	minden	versenyzőnél	a	legjobb	4	pontszám	
számít.	Ha	csak	4	érvényes	fordulót	tudunk	lebonyolítani,		akkor	a	legjobb	3	eredmény	
számít	(nyílt	és	stock	értékelésben	egyaránt).		

Stock	3,5	kiegészítés:	3	érvényes	forduló	esetében	mindhárom	eredmény	számít,	3-nál	
kevesebb	érvényes	forduló	esetén	nem	avatunk	Stock	bajnokot	

A	2022.	évi	lengyel	VB	válogatoO	keretét	az	idei	bajnoki	eredmények	alapján	határozzuk	
meg.		
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A	VB	az	indulási	kvótáink	az	alábbiak:	
3,5:	4+1	
7,5:	4+1	
15:	3	
27:	3+1	
A	+1-ek	az	iMBRA	Liga	győzteseknek	járó	nevesíteP	kvótákat	jelölik	

A	 lengyel	 rendezők	 egyébként	 fenntartják	 a	 lehetőségét	 további,	 kvótán	 felüli	 nevezések	
elfogadásának	is	(ha	marad	hely	a	programban	az	elsődleges	nevezések	után).	

Egyéb	témák	

A közgyűlés a szövetségi (MMSZ) tagságot itthoni versenyen részt venni kívánó 
magyar állampolgároknak kötelezővé tette, itthon tehát magyar versenyzők csak 
magyar színekben, magyar regisztrációs szám használatával (és modellen való 
feltüntetésével) indulhatnak. Ettől függetlenül más ország szövetségének is tagjai 
lehetnek.


Mi lesz veled nitrometán? A jelenlegi nyitott (nem limitált) szabályozás 2022 végéig 
biztosan érvényben marad. Magyarországon nitrometánt az MMSZ tagság 
igazolásával és egy külön nyilatkozat kitöltésével jelenleg korlátlanul lehet vásárolni.


Bíráskodás: a közgyűlés Kapócs Réka és Radics Attila eddigi munkáját külön is 
megköszönte. Szintén nagyon hálásak vagyunk Ács Gyurinak, aki lényegében a 
“nyugdíjból” visszatérve vállal be versenyeken bíráskodást. Emellett vannak új bíróink 
is, valamint a meglévő iMBRA bírói vizsgával rendelkező kör segítségére is 
számítunk, hogy eseti szinten kezeljük a bíró kérdést minden versenyen.

És ami a legfontosabb: mivel versenyenként változhat a bíráskodás, nagyon fontos, 
hogy maguk a versenyzők is mindent megtegyenek a szabálykövető versenyzés 
érdekében. Ezt segítendő a szekcióvezetés frissíteni fogja és újra kiküldi mindenkinek 
az iMBRA szabályzat magyar nyelvű kivonatát.


Lehetséges új helyszín 2022-től: Bortó, Mád, a Sárospataki Modellező Klub 
szervezésében, ha a starthely kialakítása megoldható - a közgyűlés támogatta az 
ötletet


27 Stock értékelés bevezetése - az idei év a szabályrendszer kialakításáról, a 
modellek teszteléséről fog szólni. A 27-es mezőnyt kérjük, hogy ‘fogadja be’ a Stock 
27-es modelleket már idén is. A Stock 27-es modellek esetében pedig a szekció 
részéről az az alapvető elvárás, hogy stabilak és biztonságos versenyzésre 
alkalmasak legyenek.


Kishantos, 2022. június 5.


Berta András

Szekcióvezető
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