iMBRA - FSR Magyarország Szekció működési szabályzata
1. A Szekció működésének alapjai
A Szekció legfontosabb célja a az iMBRA Endurance / Hydro / Offshore
(korábban, a Naviga égisze alatt FSR V/H/O) szabályrendszer alapján lezajló
Magyar Bajnokságok lebonyolítása, valamint az Európa- és Világbajnokságokon
résztvevő magyar csapat kijelölése és részvételének menedzselése. Emellett a
Szekció a Magyar Modellező Szövetség megbízásából Magyarországot, mint
állandó tagot képviseli az International Model Boat Racing Association (IMBRA)
platformjain.
2. A Szekció vezetése, döntéshozatali rendszere
A Szekció vezetésére a Szekcióvezető jogosult, akinek munkáját a Szekciótitkár
segíti. Mindkét funkciót évente választja meg a Szekció közgyűlése, amelyen
minden MMSZ tagsággal rendelkező, IMBRA kategóriákban induló versenyző
önálló (személyhez kötődő) szavazati jogkörrel vehet részt. Mindkét funkció,
ahogy a Szekció teljes működése, társadalmi munkában zajlik. A Szekció
általános működési rendjéről, a Magyar Bajnokság lebonyolításának főbb
kérdéseiről, valamint az esetleges szabálymódosításokról a taggyűlés dön. A napi
feladatokat és a Szekció folyamatos képviseletét a Szekcióvezető és a
Szekciótitkár közösen végzik.
3. Szabályrendszer
A Szekció a Magyar Bajnokságot az IMBRA aktuális szabályzata alapján, annak
kiegészítésével szervezi.
Az IMBRA aktuális szabályzata itt érhető el: https://www.imbra-racing.com/
judging
A Szekcióvezető feladata, hogy az iMBRA szabályok kapcsán a magyar álláspontot
folyamatosan képviselje, szabályváltozás során pedig a hazai mezőnyt
tájékoztassa. Szintén a Szekcióvezető segíti a hazai IMBRA sportbírók képzését és
nemzetközi vizsgáztatását.
A Szekció közgyűlése a Magyar Bajnokság lebonyolítása során fenntartja a jogot,
hogy egyes esetekben (pl. Stock értékelés vagy előfutamok és döntők
lebonyolítási rendje) eltérjen a nemzetközi szabályoktól.
4. Magyar Bajnokság lebonyolítása
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A bajnoki versenynaptárt, valamint a bajnoki pontozási rendszert a
Szekcióvezető javaslatára a közgyűlés fogadja el. Magyar bajnokot minden
kategóriában jellemzően minimum 3 forduló esetén hirdetünk, ha ennél több
fordulót tudunk rendezni, akkor a leggyengébb versenyeredmény minden
versenyző esetében kiesik a végső pontszámból.
5. Bajnoki pontrendszer
Abszolút értékelés:
Az egy verseny alatt megszerezhető bajnoki pontszám 2 pont összegéből jön ki:
- Jobb előfutam eredmény x 10 pont (pl. 55 kör esetén 550 pont)
- Döntő helyezésének megfelelő pontszám (1. helyezés 1000 pont, 2. helyezés
800 pont, 3: 600, 4: 450, 5: 400, 6: 350, 7: 300, 8: 250, 9: 200, 10: 150, 11: 100,
12: 50)
Stock értékelés:
- a jobb előfutam eredménye (körszám) számít bele, ez alapján helyezés szerint:
1. hely: 25p, 2. hely: 18p, 3. hely: 15p, 4. hely: 12p, 5. hely: 10p, 6. hely: 8p, 7. hely:
6p, 8. hely: 4p, 9. hely: 2p, 10. hely: 1p
6. Magyar válogatott
A magyar válogatott keret összeállítását az előző évi Magyar Bajnokság
eredménye, valamint egyéb nemzetközi kvóták igyelembevételével a
Szekcióvezető végzi. A magyar csapat nevezését és a csapatvezetői feladatokat
szintén a Szekcióvezető látja el.
7. Közgyűlési jegyzőkönyvek
A Szekció működéséről éves szinten teljes áttekintést biztosít a közgyűlési
jegyzőkönyv, amely egyebek mellett tartalmazza az előző évi fontosabb
eredményeket, a következő szezon elfogadott versenynaptárát, valamint az
esetleges szabálymódosításokat.
8. Hivatalos platformok, elérhetőségek
A Szekció facebook oldala (eredmények, képek, versenykiírások, egyéb hírek):
www.facebook.com/fsrhungary
A Szekció email címe: fsrhungary@gmail.com
Az IMBRA hivatalos oldala (nemzetközi versenyek, eredmények, szabályzatok,
egyéb hírek): www.imbra-racing.com
Budapest, 2021. június 1.

...........................................................
Berta András, Szekcióvezető
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