Naviga elnökségi ülés
összefoglaló
Idıpont: 2008. november 8.
Helyszín: Moers/Németország.
Jelenlévık:
Dieter Matysik, elnök
Jitka Bartova, fıtitkár
Maria Demidenko, alelnök
Vratislav Svorcik, alelnök
Michael Dahm, kincstáros
Peter Schaft, FSR szekcióvezetı
Marian Wyrzykowski, M szekcióvezetı
Martin van Gelderen, C szekcióvezetı
Karl Schmidt, S szekcióvezetı
Hrachya Shahazizyan, A/B szekcióvezetı
Martin Tomasek, NS szekcióvezetı igazoltan távol.
Szekcióvezetık beszámolói:

FSR szekció:
A 2008-as olaszországi, leno-i Világbajnokságon sok probléma volt. A szervezés nem érte
el a korábbi versenyek színvonalát. A versenyt az mentette meg, hogy egyes résztvevık
besegítettek a szervezık munkájába. A szekcióülésen történtek szabálymódosítások (pl. a
nevezési díjakat megemelték), ezeket a Naviga honlapján közzéteszik.
A 2009-es EB és a 2010-es VB Magyarországon, Orosházán zajlik le augusztus elején.
2012: Svédország pályázik a Világbajnokság megrendezésére, a helyszínt 2009-ben
ellenırzi a szekció.
Az FSR szekció új tagországgal, Izraellel bıvült.
A nemzetközi versenyeken az AMB körszámláló szoftver használata ajánlott, miután
Olaszországban a körszámlálással is sok gond volt.

C szekció:
Az új szekcióvezetıt Jablonecben választották meg. A világbajnokság szervezése és a
verseny hangulata is jó volt. A bírói testületek 3 bíróból álltak, de ezzel nem volt gond.
A versenyen 300 modell vett részt.
A 2010-es Világbajnokságot várhatóan
augusztusban, a lipcsei vásár idıszaka alatt.

Németországban,

Lipcsében

rendezik
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M szekció:
Az új szekcióvezetıt Varsóban választották meg. Új technikai bizottságot alakított ki, amely
4 albizottságból áll össze. (Kína még nem tett közzé neveket, az angol jelöltet pedig nem
hagyta jóvá az ország szövetsége és ugyanennek lehetıségét jelezte a német jelölttel
kapcsolatban Matysik elnök úr is). Német oldalról a szakágvezetı kapott más javaslatot, de
erre még nem reagált.
A varsói VB-n több probléma is akadt a szervezéssel és a bíráskodással, valamint a német
versenyzık indulása kapcsán is komoly viták voltak a Nauticus (német szövetség) és a LOK
(lengyel szövetség) között. A kérdéssel az elnökség külön napirendi pontként foglalkozott,
a következı ülésig az elnök újabb beszámolót kért a szekciótól.
Elindult egy új M szekciós honlap, de a Naviga hivatalos híreit továbbra is a naviga.org
tartalmazza.
2009 és 2010 során új szabályok kerülnek bevezetésre, ennek részleteirıl egyelıre kevés
információ adott. 2010 januárjában ideiglenes szabályokat vezetnek be az akkumulátorok
tömegét és számát illetıen. Az elnökség jóváhagyta a Varsóban meghozott döntéseket a
Hydro III, Mono III, S7, S14, Eco Standard, valamint a Mini Eco Standard és Mini Expert
kategóriákról.
Bulgária és Németország egyaránt pályázik a 2010-es VB megrendezésére.

S szekció:
A 2009. évi VB Magyarországon kerül megrendezésre augusztus 18. és 30. között. 2008ban lezajlott a teszt verseny, a szálláslehetıségek is adottak.
A 2011-es Világbajnokság megrendezésére Olaszország, Trieszt városa pályázik.
Magyarországon a Navigát Matysik úr képviseli.

NS szekció:
A 2008. évi EB Lengyelországban zajlott, sok év után újra magyar résztvevıkkel. A
helyszín megfelelı volt, de a szervezés nagyon rossz: a bírók szállodai elhelyezése komoly
kívánnivalókat hagyott maga után, az adminisztráció nagyon gyenge volt. Sok versenyzı
nem jött el, a házigazdákkal együtt 7 ország vett részt a versenyen, ezért sok
kategóriában nem hirdettek Európa Bajnokot. A helyzet 2 évvel ezelıtt, Bécsben is hasonló
volt.
A szabálykönyv néhány korrekciót követıen németrıl angolra is le lesz fordítva.
A Világbajnokság 2009 július 31. és augusztus 8. között Németországban, Pirnában zajlik.
Magyarország tervezi a 2010. évi EB megrendezését.
A Bonev úr által beterjesztett szabálymódosítási javaslatok megvitatására egy nemzetközi
találkozó során kerül sor.
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Az ülés idıpontjában a 2009. évre az alábbi világversenyek idıpontjai és
helyszínei váltak ismertté:
C szekció, Európa Bajnokság, 2009. június 20-27., Temesvár, Románia;
NS szekció, Világbajnokság, 2009. július 31. - augusztus 8., Pirna, Németország;
FSR szekció, Európa Bajnokság, 2009. augusztus 1-9., Orosháza, Magyarország;
AB szekció, Világbajnokság, 2009. augusztus 26-30., Rousse, Bulgária;
S szekció, Világbajnokság, 2009. augusztus 18-30., Magyarország.
Az FSR Európa Bajnokságon minden Naviga tagország versenyzıi indulhatnak, az Európán
kívüliek külön lesznek értékelve.

A Naviga következı általános ülése 2009 novemberében lesz.
Sporttársi üdvözlettel:
Berta András
Naviga küldött, Magyar Modellezı Szövetség
andras@fsr-oroshaza.hu
06 20 3941071
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