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A szakág két kategóriacsoportot foglal magába: 

-FAI sportkódex F2 (körrepülő modellek) csoport: 

 = F2A (sebeségi modellek) 

 = F2B (műrepülő modellek) 

 = F2C (túramodellek) 

 = F2D (légiharc-modellek) 

 = F2F (kezdő túramodellek {kísérleti kategória} ) 

-FAI sportkódex F4B (élethű körrepülő modellek) 

 

A Szakág működésének alapjait A Magyar Modellező Szövetség alapszabálya és 

működési szabályzatának idevágó rendelkezései, valamint az FAI Sportkódex 

általános és vonatkozó paragrafusai  képezik. 
 
 
A szakág résztvevői: 
-tagok: 

A szakág tagjának tekintünk minden olyan magyar modellező sportolót, aki a 

szakág  versenyein aktívan részt vesz.  

A tagnak rendelkeznie kell a szövetség valamely tagszervezetében rendezett 

klubtagsággal és ezen keresztül rendezett MMSZ tagsággal. 

-közreműködők 

A szakág résztvevőinek tekintünk minden olyan személyt is, akik nem modellező 

sportolók ugyan, de rendszeres közreműködésükkel segítik a versenyeztetést 

(zsüritagság, versenyvezetői, és egyéb rendezői feladatok ellátása), illetve a 

versenyzők egyéni felkészülését (edző, rendszeres segítő, stb.) 
 
 
Szakág - Szakbizottság- Szakbizottság Vezetői feladatok: 

A szakágat a Szakbizottság Vezetője ( vagy más néven Szakág vezetője) fogja 

össze és irányítja.  

Munkáját segíthetik munkatársak (elsősorban kategóriareferensek). 

Kapcsolatot tart az MMSZ elnökséggel  és minden a szakágat érintő kérdésben joga 

van képviselni a szakágat és annak érdekeit. 

Részt vesz az FAI CIAM Körrepülő Albizottságának a munkájában hivatalos tagként, 

vagy tagság hiányában az informális Munkacsoport(ok) (Working Group) 

munkájában, elsősorban a magyar sportolók, valamint a szakmai fejlődés érdekeit 

képviselve. 

Feladatai közé tartozik még a szakági versenynaptár elkészítése és publikálása,a 

rendezőkkel történt konzultáció után, gondoskodik az egyes versenykategóriák 

ranglistájának éves összeállításáról, javaslatot tesz az MMSz Elnökség felé a 

válogatott keretek összeállításáról. 

Javaslatot tesz a szakág kiemelkedő sporttársainak elismerésére az MMSZ-nél, 

illetve más társadalmi fórumokon (pl. területi önkormányzatok). 



Lehetőségeihez mérten gondoskodik a szakág népszerűsítéséről minden fórumon. 

Kiemelkedő feladat ezen belül a versenyek színhelyén működő helyi média 

informálása, illetve egyes társadalmi eseményekre (pl. majálisok) bemutatók 

felajánlása, szervezése, utánpótlás toborzása.  

A szakág tagjaival a versenyeken való részvétellel és egy levelezőlista segítségével 

tartja a kapcsolatot. Évente beszámolót készít a szakág éves tevékenységéről, 

eredményeiről, melyet publikál és megküld az MMSZ Elnökségének. 



A szakágvezető választása: 

A szakág vezetőt a szakág tagjai választják. Az új szakág vezető személyére 

javaslatot tehet a leköszönő szakág vezető, vagy bármely tag, feltételezve, hogy a 

jelölt ismerje feladatait és vállalja a jelöltséget.  

A választás levélben, vagy internetes konferencia keretében is történhet, ha erre 

nem adódik lehetőség egy, az összes kategóriát érintő országos verseny alkalmával. 

Minden tagnak szavazati joga van aki ezen az értekezleten vagy versenyen részt 

vesz.  

A választás tényét egy előzetes meghívóban, vagy a versenykiírásban rögzíteni kell. 

A választást egyszerű nyílt szavazással kell lebonyolítani. Az lesz a győztes aki a 

szavazatok több mint 50%-át megkapja. A megbízatás visszavonásig, vagy a régi 

vezető lemondásáig tart. A visszavonást bármely tag javasolhatja. A választás 

eredményét az újonnan megválasztott vezetőnek kell publikálni és megküldeni az 

MMSZ Elnökségnek. 
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