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A MAGYAR SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK
2013. január 3-i ülése
Az ülés helyszíne: A szövetség székhelyén (1139 Budapest Dagály utca 11.) 17.00 kezdettel

Jelen vannak:
Kerekes László elnök,
Gyócsi Brigitta elnökségi tag,
Blaumann Attila elnökségi tag,
Dr.Pálfi Béla Gábor elnökségi tag,
Jenes Győző elnökségi tag,
Szöllösi László elnökségi tag (telefonon)
Távol:
Szűcs Gáspár Kinga elnökségi tag,
Kádár Márton elnökségi tag,
Tasi Gábor elnökségi tag.
1. Munkacsoportok
Az elnökség 2013-ra az alábbi munkacsoportokat hozta létre:
Starthely munkacsoport (startalap javaslatok, pályázat kiírás, elbírálás)
Gyócsi Brigitta, Szűcs Gáspár Kinga
Verseny munkacsoport (rekordok hitelesítése, sportszabályzatok, versenyek szervezése)
Szalai József, Szűcs Gáspár Kinga
Képzési munkacsoport (tematika módosítási javaslatok, vizsgáztatások)
Szöllösi László, Jenes Győző, Pálfi Béla Gábor
Környezetvédelmi munkacsoport (természetvédelmi területek starthelyei, engedélyei)
Tóth Zsuzsi, Pálfi Béla Gábor, Blaumann Attila
PPG munkacsoport (versenyek, táborok)
Kubicsek Attila, Szöllösi László
Utánpótlás munkacsoport (felkészítő táborok pályázatai, elbírálás levezetés)
Szöllösi László, Szabó József, Szalai József
2. Starthely pályázati kiírás javaslat
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A starthely pályázati kiírás kerüljön a honlapra ( mellékelve ).
A starthely munkacsoport az év során ellenőrizze (ellenőriztesse) a starthelyek állapotát. A
starthelyek ellenőrzéséről készítsenek a közgyűlésre összefoglalót.
3. Hazai verseny szervezők pályázat
A verseny munkacsoport írja ki a pályázatot január 31-ig, pályázati határidő február 28. legyen.
4. Rekordok hitelesítése
A megrepült rekordokat a honlapra azonnal. A sportszabályzat módosítási javaslatát a verseny
munkacsoport január 31-ig adja be (új rekordfajták, szorosabb határidők, a pilóta feladata)
5. MRSz 2012-es díjazás
A 2012-es év sportolója csak olyan versenyző lehessen, aki 2012-ben versenyzett. A
versenyszabályzatot ezen a területen is át kell dolgozni.
6. 2013. pénzterv
Az elnökség a befizetések csökkentésére vonatkozó javaslatot nem fogadta el. Az év zárásakor
meglévő információk és a közgyűlés döntései alapján 2013-ra nagyobb tartalék tervezhető, amit
- ha megvalósul – a szövetség szolgáltatásainak bővítésére kell fordítani. ( Pénzterv csatolva )
7. Mentési Alap
A Barlangi mentőszolgálattal kötendő megállapodás tartalmazza a mentés feltételeit, amit 2013.
január 10-ig a honlapon közzéteszünk.
8. Beszámoló
Az MRSz közgyűlésére a mellékelt szakági beszámolót adjuk. ( Szakági beszámoló csatolva )
9. „Fehéren” matrica
A szövetségünk tagjai számára sisakmatricát ad ki „Fehéren repülök” felirattal, HFFA logóval.
10. Biztosítási szerződések
A felelősség és oktatói felelősségbiztosítás szerződéseit a honlapon tegyük közzé.
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