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1. Kategóriák:
Az F5J szakág a következő 2 kategóriát foglalja magában
- F5J FAI kategória: Rádióirányítású Elektromos Hajtású Repülőmodellek.
FAI Sporting Code, Section 4. Aeromodelleing, Volume F5, (F5J)
- F5J-400 Alti kategória.
A szakág működése a Magyar Modellező Szövetség alapszabályában meghatározottak szerint
zajlik.
2. A szakág célja:
A szakág célja a rádióirányítású elektromotoros vitorlázó repülőmodellezés népszerűsítése,
versenyzési lehetőség biztosítása a hazai és a nemzetközi modellezők számára.
A FAI CIAM bizottságban való aktív részvétellel a kategória fejlesztésének elősegítése a
nemzetközi szabályzat módosítási folyamataiban történő aktív közreműködéssel.
Az F5J kategória a Dron után a legnépszerűbb repülőmodellező kategória, amelyben a 2018. évi
FAI Világkupa versenyeken 522 versenyző indult és ért el eredményt.
3. Szakág alapfogalmak:
- Tagok: Azok a személyek, akik a fenti kategóriák valamelyikében versenyeznek és
érvényes MMSZ tagsággal rendelkeznek.
- Válogatott keret: Azok a tagok, akik az éves ranglista első 3 helyén végeznek és vállalják
a válogatottságot. Világ és Európa bajnokságokon magyar színekben indulnak.
- Szakág vezető: A tagok által egyszerű többségi szavazással választott vezető, melynek
személyét az MMSZ elnökségnek jóvá kell hagyni.
- Szakági értekezlet: Az a fórum, ahol a tagság a szakág működését értékeli és döntéseit
meghozza. Szakági értekezletet évente legalább egy alkalommal kell tartani.
4. A szakág működése:
A szakág vezető irányításával a tagok éves rendszerességgel a következő feladatokat hajtják
végre.
4.1. Éves versenynaptár elkészítése
Minden év őszén, a nemzetközi versenynaptár előzetes adatai alapján, a rendező egyesületek
képviselőivel való egyeztetés után meg kell határozni a hazai versenyek időpontjait. A több
körös hazai és nemzetközi egyeztetések után a következő éves versenynaptárt november 30-ig
célszerű elkészíteni. A versenynaptárt a szakág vezető megküldi az MMSZ-nek, a tagoknak és
az illetékes nemzetközi versenysorozat szervező személynek.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a nemzetközi és a FAI világkupa versenyek előkészítésére.
Minden év november 10-ig az MMSZ-en keresztül a hazai rendezésű nemzetközi versenyek
időpontjait meg kell küldeni a FAI és a Contest Eurotour szervezők részére valamint a rendező
egyesületnek be kell fizetnie az MMSZ felé a FAI regisztrációs díjat.
4.2. Hazai versenyek rendezése
A rendező egyesület a verseny időpontja előtt legalább 1 hónappal megküldi a versenykiírást a
tagok és a többi egyesület részére. Megfelelő időben gondoskodik az eseti légtér engedély
megkéréséről. Gondoskodik a verseny technikai és személyi feltételeinek megteremtéséről.
Az eredményjegyzéket a verseny utáni 1 héten belül feltölti az MMSZ honlapra és megküldi a
résztvevőknek.
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4.3. Éves raglista, országos bajnoki sorrend, minősítési szintek, válogatott keret
A szakág vezető minden évben elkészíti a kategóriák éves ranglistáit, az OB összesített
eredményeit és a minősítési szinteket az év versenyein elért eredmények alapján a következő
szempontok szerint:
Ranglista:
Pontszámok magyar versenyeken:
25, 20, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Pontszámok F5J nemzetközi kupa versenyeken:
50, 45, 40, 37, 34, 32, 30, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, …, 2, 1
Pontszámok:F5J-400-Alti nemzetközi kupa versenyeken:
35, 30, 25, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Ranglistába számít az a verseny, ahol minimum 5 értékelhető eredmény van.
A ranglistába minden versenyzőnél a legjobb öt eredmény pontszámának összege számít.
Országos bajnoki eredmények:
A magyar versenyeken elért eredményekből 3 verseny esetén mindhárom, több verseny esetén
a leggyengébb kivételével az eredmények összege számít.
A számításnál a minősítő fordulók eredménye adódik össze, ahhoz adva a döntőben elért
helyezések alapján a bónusz pontokat. Az első helyezett a döntő résztvevőivel megegyező
bónusz pontot kap, a további helyezettek egy-egy ponttal kevesebbet.
Minősítések:
F5J
I. osztály:
ranglista 1-8 helyezett
II. osztály:
ranglista 9-16 helyezett
III. osztály:
ranglista 17-24 helyezett
F5J-400-Alti

I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

ranglista 1-7 helyezett
ranglista 8-13 helyezett
ranglista 14-18 helyezett

Válogatott keret:
Európa - és Világbajnokságokon Magyarországot az éves ranglista első 3 helyén végzett
versenyzők képviselik. Amennyiben valamely kerettag lemond a válogatottságról, helyébe a
ranglistában következő versenyző lép.
4.4. Éves szakági értekezlet megtartása
A szakág tagjai évente legalább egy alkalommal szakági értekezletet tartanak.
Az értekezleten a szakág tagjai értékelik az évet és döntéseket hoznak a következőkről:
 Aktuális versenyidény értékelése
 A válogatott keret kijelölése
 Versenyzői támogatások
A szakági értekezletről a szakág vezető emlékeztetőt készít
4.5. Nemzetközi kapcsolatok:
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően cél az, hogy a szakág vezető az MMSZ
vezetőségének aktív támogatásával tagja legyen a FAI CIAM F5 albizottságnak és ott
képviselje a magyar F5J modellezők véleményét.
Szakbizottsági tagként vegyen részt a F5J FAI szabályzat aktualizálásában.
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4.6. A szakág vezető választása:
A szakág vezetőt a szakág tagjai választják a szakág vezető lemondásakor vagy annak
visszahívása után. A visszavonást bármely tag javasolhatja.
Az új szakág vezető személyére javaslatot tehet a leköszönő szakág vezető, vagy bármely tag,
feltételezve, hogy a jelölt ismeri feladatait és vállalja a jelöltséget.
A szakág vezetőt a szakági értekezleten kell megválasztani. A választást egyszerű nyílt
szavazással kell lebonyolítani. Az lesz az új szakág vezető, aki a szavazatok több mint 50%-át
megkapja. A megbízatás visszavonásig vagy lemondásáig tart. A választás eredményét az
újonnan megválasztott szakág vezetőnek kell publikálni és megküldeni az MMSZ Elnökségnek
4.7. Kommunikáció
A szakág tagjai év közben az „F5J-levlista” levelező fórumon tartják a kapcsolatot, amely listára
minden tag felkerülhet. A lista szolgál a szervezési és egyéb kérdések egyeztetésére.
Bármely témában telefoni egyeztetésre is lehetőség van.
A tagok a versenyeken személyesen beszélik meg a szakág aktuális kérdéseit.

Szeged, 2019. április 30.
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