Naviga közgyűlés
2009. október 17.
Oberhausen, Németország
- összefoglaló -

Általános információk
•

A NAVIGA titkársága Csehországból Németországba
megfelelően a bankszámlaszám is változik.

•

Vratislav Svorcik alelnök lemondott, a helyét Peter Schaft tölti be (aki marad
FSR szekcióvezető is).

•

Készül a Naviga új honlapja, ezért a régi már nem frissül. További információk
a későbbiekben.

•

Törökország és Dél-Afrika kilépett a Navigából, az FSR szekcióban viszont új
tag Izrael, az N szekcióban pedig Thaiföld.

•

A Naviga információs kiadványa 3 havonta fog megjelenni (a szövetségeknek
megküldik postán és hozzáférhető lesz az új honlapon is).

•

Elismerések, oklevelek a közgyűlésen nem lettek kiosztva, a helyszín és a
szervezés is hagyott maga után kívánni valót.

költözött,

ennek

Szekcióhírek
FSR szekció
(szekcióvezető: Peter Schaft)
•

A 2009. évi orosházi Európa Bajnokság nagyon jó visszhangokat kapott, a
Naviga külön elismerte a magas színvonalú rendezést, a helyszínt és a magas
indulószámokat.

•

A 2010. évi orosházi Világbajnokság hivatalosan július 29-től augusztus 8-ig
tart, előtte 2 nap szabadedzési lehetőség is biztosított.

•

2010 elején várhatóan megjelenik a szabálykönyv átdolgozott verziója (lényegi
változást nem tartalmaz majd, csak a struktúrája lesz érthetőbb).

•

Az elnökség elutasította azt a magyar javaslatot, amely alapján a rendező
ország plusz induló kvótákat kaphatott volna. A javaslatot a jövő évi FSR
szekcióülés várhatóan ismét tárgyalni fogja… csak ez nekünk sajnos már késő.
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•

Nemzetközi FSR bírók kinevezésére a jövőben kizárólag a szekcióvezetőnek
van joga.

•

2012-ben a Világbajnokságot várhatóan Svédország rendezi.

M szekció
(szekcióvezető: Marian Wyrzykowskis)
•

Napirenden van néhány, akkumulátorokkal kapcsolatos szabálymódosítás,
erről várhatóan novemberben indul a szakmai vita és 2010-ben szavaznak
róla.

•

A 2010. évi Világbajnokság Németországban, a Stuttgart melletti Murrhardtban kerül megrendezésre szeptember 17-től 25-ig.

•

A 2012. évi Világbajnokság szervezésére Oroszország pályázik (valószínűleg a
Moszkva melletti Kolomna helyszínnel).

•

Felmerült, hogy az F1V kategóriákat az M szekcióból az A/B szekcióba lehetne
áthelyezni, ezzel kapcsolatban hivatalos döntés nem született.

NS szekció
(új szekcióvezető: Helmut Türk)
•

Az esetleges szabálymódosításokra a szekción belül bizottságot hoztak létre.

•

A 2010. évi Európa Bajnokság megszervezésére Kolomna, Oroszország
jelentkezett, a tervezett időpont július-augusztus.

•

A 2011. évi Világbajnokság helyszíne még kérdéses, a Naviga információi
alapján a pirnai VB-n szóba került egy lehetséges magyar szervezés is.

S szekció
(szekcióvezető: Karl Schmidt)
•

A 2009. évi magyarországi Világbajnokság szervezése kapcsán pénzügyi
gondok merültek fel. A félreértések rendezése érdekében én magam is írtam
levelet az elnökségnek, de választ még nem kaptam (a szerk.)

•

A következő világverseny kapcsán nem kaptunk információkat.
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C szekció
(szekcióvezető: Martin van Gelderen)
•

A 2010. évi Világbajnokság várhatóan április folyamán lesz Dortmundban,
Németországban (itt a meglévő információk nem egyértelműek, mert felmerült
Olaszország is lehetséges rendezőként).

•

A 2012. évi Világbajnokság várhatóan Horvátországban, Rijekában lesz.

Budapest, 2009. október 23.
Sporttársi üdvözlettel:

Berta András
Naviga küldött
Magyar Modellező Szövetség
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