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Alapkiírás, versenynaptár
-

szakágakra vonatkozó alapdokumentációk:
versenynaptár
alapkiírás
versenykiírás

-

a különféle versenysorozatokra legyen külön alapkiírás, illetve ahol kell, ott műszaki,
technikai szabályzat
az elnökség nem bírálja a tartalmat, kivéve, ha törvényellenes
január végén a szövetség levelet küld az önkormányzatoknak a tiltott versenyekről
a minisztérium megkapta a biztonsági szabályzat tervezetet, ami a nem MAMS által kiírt
versenyekre vonatkozik
meg kell nézni, hogy a szabályzatban felsoroltakból mi és mi nem vonatkozik az adott
szakágra. Az alapkiírásokba bele kell tenni a biztonsági szabályzást, mint kiegészítést
(előírások a pályára, versenyző, felszerelésre vonatkozóan. Pályához kapcsolódik a néző és
a sportszakember is).

-

A szakágvezetők egyetértenek azzal, hogy az alapkiírásokból a hivatkozásokat el kell felejteni.
Január 24-ig az alapkiírásokat és a versenynaptárakat várjuk a szakágaktól.
-

elnökség által még el nem fogadott naptárat csak úgy tegyünk fel a honlapra és egyéb
fórumokra, ha azon egyértelműen és jól láthatóan jelölve van, hogy tervezet.

Sportdiplomácia
-

továbbra is szakági keret terhére megy
2014-ben tisztújítás lesz a FIM és a FIM Europe-nál. A szakágak gondolkozzanak, hogy az
egyes sportági bizottságokba jelölnek-e valakit.

Január 24-ig várjuk a szakágak sportdiplomáciai tervét (FIM és FIME bizottságokba való kiutazás,
szeminárium részvétel).
Február 17-ig várjuk a szakágak a költségvetési tervét.
Díjtábla
2015-től a tagdíjat és a nevezői licencet összevonjuk. Ezen összevont tétel ára 120 000 Ft lesz. Az ár
tartalmazza az éves tagdíjat, és azon szakág nevezői licencét, amelyben a tagszervezet versenyzői
licencet kivált. A javaslatot a MAMS közgyűlésének el kell még fogadnia.
-

a MAMS kártya kikerül a díjtáblázatból.

Január 24-ig várjuk a szakágaktól a díjtáblázatra vonatkozó módosítási javaslatokat.
Január 24-ig várjuk a vagyoni értékű jogok értékesítésére vonatkozó javaslatokat.

Sportbírói, felügyelői megbízás
-

-

az eddigi gyakorlat alapján Pál László, a sportfelügyelői kollégium vezetője eddig csak
kontrollálta a kiírásba beírt felügyelő jogosultságát.
a versenynaptár elfogadása után a főtitkár elküldi azt a kollégium vezetőjének. A
szakágvezető egy személyben javasolhat felügyelőt, amit a felügyelői kollégium jóváhagyhat,
és ami alapján a felügyelői beosztások elkészülnek. A szakágvezető természetesen
bevonhatja a döntésbe a szakági tanácsot.
amennyiben a szakág kijelöl egy személyt, hogy az versenyigazgatói vagy felügyelői licencet
kapjon, akkor a kollégiumoknak van vétójoga, de a vis maior eseteket is figyelembe kell venni
(pl. hogy nincs elég tisztségviselő).

Sportbírói képzés
-

a Pannóniaringen tartandó sportbírói képzéshez jelenleg nincs megfelelő oktató, ugyanis
Kovács Zoltánnak lejárt a FIM licence, más pedig nem vállalja.

Minimumvizsga
-

szakáganként lesz meghatározva

Egészségügyi kollégium
-

a terv, hogy OB szinten egységes mentőszolgálat legyen. Több mentőszolgálattól fogunk
árajánlatot kérni egy nagyjából 25 eseményes OB csomagra. Ehhez viszont kell az OB naptár.
A FIM-től a szövetség kapott támogatást erre a célra.

Január 24-ig várjuk a szakágaktól az egészségügyi kollégium anyagának véleményezését.

Biztosítás
-

felmondtuk a szerződést az alkusszal, de a jutalékot nem kaptuk meg tőlük. Vagy
visszamondjuk a felmondást, folytatjuk az együttműködést és megkapjuk a járandóságunkat,
vagy direktben kötünk a biztosítóval szerződést, ami viszont sokkal magasabb árakat
eredményez. A többi ajánlatkérést le kellett állítani.

Licencigénylők
-

új rubrika: útlevél vagy személyi igazolványszám
nyilatkozni kell, hogy a versenyző és a sportszervezet között milyen jogviszony van
(sportszerződés vagy tagsági jogviszony)

Napi rajtengedély
-

18 év alattiak nem válthatnak napi licencet
az orvosi alkalmasságot az érvényes jogosítvánnyal lehet igazolni
a MAMS által kiírt versenysorozatok értékelésében nem vehetnek részt
a bajnokság értékelhetőségéhez kiinduló alap, hogy 5 fő/verseny, illetve 6 fő/év meglegyen

Kommunikáció
-

minden szakág aktivizálja magát. A Facebookon a szakági csoportokba menjenek fel a hírek
a kollégiumoknak is lesz zárt csoportjuk

A kollégium vezetők nevezzék meg a tanács tagokat (4-10 fő).

Óvás
-

óvhat: versenyző, MAMS tag képviselő, vagy állandó meghatalmazott, 18 év alatt törvényes
képviselő, nevezéskor megadott személy
óvást benyújtani a zsűrielnöknek kell

