
A Magyar Modellező Szövetség RC műrepülő szakágának működési szabályzata  
  
1. Alapfogalmak:  

a. RC műrepülő: Minden olyan rádióirányítású repülőmodell amellyel a FAI szabályzat szerint műrepülő 
versenyt rendeznek. Jelenleg ilyen az F3A, F3P, F3PM kategória.  
b. Tagok: Azok a természetes személyek, akik a fenti kategóriák valamelyikében versenyeznek vagy 
versenyzési szándékukat jelentik be a szakág vezető részére, és érvényes MMSZ tagsággal rendelkeznek.  
c. Válogatott keret: Azok a tagok, akik Világ és Európa bajnokságokon magyar színekben indulnak.  
d. Szakági értekezlet: Az a fórum, ahol a tagság döntéseit meghozza. Évente legalább egy 
alkalommal ülésezik.  
e. Szakág vezető: A tagok által egyszerű többségi szavazással választott vezető, melynek személyét az 
MMSZ elnökségnek jóvá kell hagyni. Hatásköre a működési szabályzatban van meghatározva, de a 
tagok módosíthatják a választást megelőzően.  
f. Hazai verseny: A FAI vagy szakági szabályoknak megfelelően rendezett az MMSZ esemény naptárába is 
feltöltött verseny.  
g. Hazai verseny rendező: Egyesület vagy MMSZ tagsággal rendelkező természetes személy, aki a verseny 
szabályszerű és biztonságos megrendezéséért felel.  
h. Biró: A FAI szabályokat ismerő a pontozási elveket alkalmazó személy. A bírókkal szemben elvárás, 
hogy részt vegyen a szakág által, két évente megrendezett továbbképzésen, valamint a verseny 
előtti 2 hónapban legalább 10 edzőrepülést pontozzon gyakorlati céllal.   

  
2. A Szakág működésének folyamatai:  
2.1 Éves szakági értekezlet  
Összehívása a szakág vezető feladata évente legalább egy alkalommal a versenyidény befejeztével, de legalább 
adott év december 31-ig. Az értekezleten a szakág, értékel és dönt:  

 Adott versenyidény évértékelése  
 A válogatott keret kijelöléséről  
 A versenynaptárról és a versenyek rendezőiről  
 A versenybírók meghívásáról  
 Szakértők meghívásáról  
 Edzőtáborok időpontjáról és helyéről  
 Versenyzői támogatásokról  
 Csapatkapitány személyéről  
 Bíró képzésről   

A szakági értekezletről a szakág vezető emlékeztetőt készít.  
Az események közzététele és az MMSZ esemény naptárában való feltöltése az esemény rendezőjének a 
feladata.   
2.2 Bírói, versenyzői elméleti felkészítő  
Amennyiben a szabályzatok változnak, de minimum két évente, az új 
manőversorozatok bevezetésével, elméleti felkészítő találkozót kell tartani. A találkozó összehívása a szakág 
vezető feladata. A találkozón ismertetni kell a szabály módosításokat annak okait és következményét.  
A felkészítés során meg kell vizsgálni, hogy a módosítás érinti-e valamelyik versenyző modelljét, vagy a 
versenyző által alkalmazott technikai megoldásokat.  
Amennyiben új műsort kell a versenyzőknek repülni, akkor az értekezletre a bírókat is meg kell hívni.  Az új 
műsor bemutatása a szakág vezető feladata de a szakág vezető megbízhatja az általa kijelölt versenybírót is 
ennek bemutatására.   
2.3 Edzőtábor  
A szakági értekezlet dönt az edzőtábor időpontjáról,helyszínéről és rendezőjéről. Az edzőtábor célja:  

 Modellek végső beállítása és felkészítése a verseny idényre  
 Tipikus repülési, és figura hibák ismertetése, bemutatása  
 Bírók számára gyakorlása lehetőség biztosítása  
 A repülések kiértékelése versenyzők és bírók jelenlétében  

Az edzőtáborokat úgy kell megszervezni, hogy mindenki számára legalább 1 versenyszerű 
körülményeket reprezentáló repülési lehetőség legyen biztosítva.  
  
  



2.4 Hazai rendezésű versenyek  
Az MMSZ eseménynaptárban meghatározott időpontokban és helyszínen a verseny lebonyolítása az 
előre meghirdetett kategóriákban és szabályok szerint.   
A rendező feladata a verseny helyszínének biztosítása,   

 légtér,   
 fel és leszállópálya megfelelő minőségben,   
 biztonsági zóna kijelölése,   
 Gépjármű parkolóhelyek kijelölése  
 Versenyzői pihenő helyek kijelölése  
 bírói helyek kijelölése,   
 bírók számára szék és napernyő biztosítása,  
 amennyiben a versenyen várható szemből sütő nap akkor napellenző állvány a versenyzők számára.  
 Töltési lehetőség    

  
A szakági tagoknak a verseny rendezésében aktívan részt kell venni, igény szerint segítséget kell nyújtani a 
rendező számára az alábbiakban:  

 A verseny helyszín kialakítása, pályakijelölés, biztonsági zónák, sátrak felállítása összerakása  
 Eszközök rendelkezésre bocsátása amennyiben a rendező nem rendelkezik valamivel (agregátor)  
 Bírói segítők biztosítása, vagy az elektronikus pontozó rendszer telepítése  
 Eredmények feldolgozásában segítség  
 Verseny helyszínének helyreállítása a verseny után  

Az eredmények feltöltése az MMSZ versenynaptárába a versenyrendező feladata.   
  
2.5 Nemzetközi versenyeken való részvétel  

Bármelyik tag részt vehet nemzetközi versenyen. A részvétellel kapcsolatos 
nevezés adminisztrációját, az utazást és a részvétel minden költségét a versenyzők maguk fedezik.   
A versenyző, vagy több versenyző esetén a csapatkapitány köteles a verseny eredmény listáját az szakág 
vezetőnek mailben elküldeni.  
  
3. Válogatott keret kijelölésének szabályai  

Minden tagnak nyilatkoznia kell, hogy tudja-e vállalni a Világ és/vagy Európa-bajnokságon való 
szereplés költségeit. Amennyiben így több jelentkező marad, mint amennyi versenyző nevezésére lehetőség 
van az adott versenyeken akkor az alábbi elvek szerint a szakág vezető jelöli ki a válogatott keretet:  
A versenyző legutóbbi 5 de két évnél nem régebbi versenyének eredményeit kell értékelni amire az alábbi 
számítás szerint kap pontokat:  
Indulók száma / Versenyző helyezése  
Az a három versenyző alkotja válogatott keretet, aki a fenti számítás alapján a legtöbb pontot éri 
el. Amennyiben a versenyző több mint 5 versenyen vett részt az elmúlt két évben akkor 2 verseny esetében a 
számára kedvezőbbet kell választani. (A három legutóbbi és ezeken kívül a 2 legtöbb pontot hozó). A tagság 
elfogadja, hogy a számítási módszert 3 évnél gyakrabban csak akkor módosítja, ha minden tag hozzájárul.   
  
4. Szakág vezető  
A tagság határozatlan időre választ szakág vezetőt. A szakág vezetői megbízatás megszűnésének módjai:  

 A szakág vezető lemond.  
 A tagok visszavonják megbízatását (50% plusz 1 szavazat elegendő)  

Új szakág vezető választása a fenti esetekben szükséges. A jelöltet a tagoknak a MMSZ elnöksége felé be kell 
jelenteni. Amennyiben az MMSZ elnökségnek nincs kifogása a jelölt személyével szemben, akkor a szakág 
vezetőt a tagság 50% + 1 szavazattal meg választhatja.   
A szakág vezető feladatairól a tagság dönt, jelenleg az alábbi feladat és hatáskörrel ruházza fel:  

 Versenynaptár jóváhagyása  
 Válogatott keret kijelölése szabályainak meghatározása  
 Szakági értekezlet összehívása  
 Biró képzés szervezése  
 Edzőtáborok felkészítő táborok programjára javaslattétel  

A szakág vezető egy személyben a nemzetközi versenyeken a csapatvezető is. Amennyiben átmenetileg nem 
tud ilyen feladatokat vállalni akkor az ő feladata a válogatott keretből vagy a versenyre utazó segítőkből 
kijelölni a csapatvezetőt.  



  
5. Tagság  

A szakágnak automatikusan tagja az a versenyző, aki az 1a pontban felsorolt versenyeken indul és az 
MMSZ -nek tagja. Amennyiben egy versenyző MMSZ tag, de nem fogadja el a szakág működési szabályzatát 
akkor hazai és nemzetközi versenyen indulhat, de nem lehet tagja a válogatott keretnek.  
A szakágnak minden bíró, aki szakági versenyeken az előző idényben legalább 3 versenyen pontozott és MMSZ 
tagsággal rendelkezik szavazati joggal rendelkező tagja.   
A tag felvételét kérheti a szakághoz minden MMSZ tag, de a tag szavazati jogot csak azt követően kap, hogy 
legalább 10 versenyen indult a 1a-ban felsorolt kategóriákban.  
  
6. Kommunikáció  

 A szakággal kapcsolatos kérdésekben az MMSZ-szel, és bármilyen médiával kapcsolatban a 
kommunikáció szakág vezető feladata.   
 A tagok egymás között személyesen, mail-ben, a hivatalos FB oldalon, vagy viberen tartják a 
kapcsolatot  
 Szavazás történhet elektronikusan bármilyen kérdésben, kivéve a szakág vezető visszahívását és új 
szakág vezető választását.   
 A tagok vállalják, hogy minden egymás közti vitás kérdést békésen rendeznek, amennyiben szükséges 
a szakág vezető bevonásával.  
 A tagok vállalják, hogy egymás között minden sportszakmai kérdést megosztanak, és a szakág vezetőt 
értesítik minden lényeges sportszakmai információról amennyiben tudomásukra jutott.   
 A szakág vezető és vagy a csapatkapitány  a szakág működésével kapcsolatban, vagy sportszakmai 
kérdésekben bizonyos információkat nem publikus belső információnak nyilváníthat. A tagság ezeket az 
információkat sem médiában nem publikálhatja, sem személyes beszélgetések keretében nem adhatja át 
külső személyeknek.  

  
  

  
Budapest 2019 április 20.  
  

 


