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Teendő

Határidő

Felelős

Érintett

Fazekas Dennis 75.000.-Ft utazási hozzájárulásban részesül

3/0/0

Végrehajtás

azonnali

Titkárság

Fazekas Dennis, Nagyhalász
Speedway Klub

1.

Fazekas Dennis utazási
támogatása

2018. július 18-án Fazekas Dennis
támogatási kérelmet terjesztett elő a
pardubicei junior Európa Kupán való
részvételéhez utazási
hozzájárulásként

2.

Versenyrendezések
támogatása

'A Macec Kupa és a Barátság Kupa
magyarországi fordulóit minden
résztvevő szövetség illetve társklub
nagy megelégedésére rendezte meg a
nagyhalászi klub

A rendező nagyhalászi klub a szakági keret terhére versenyenként 300-300 ezer,
mindösszesen 600.000.- Ft támogatásban részesül

3/0/0

Végrehajtás

azonnali

Titkárság

Nagyhalász Speedway Klub

3.

Szakági keret terhére történő
támogatások

A szakági tanács által megszavazott
pénzügyi támogatások
megvalósulásáról nincs pontos
innformáció.

A szakági tanács felkéri a MAMS Titkárságot, hogy ellenőrizze a támogatások
megvalósítását, szükség szerint járjon el kifizetések és a szükséges igazolások
beszerzése érdekében az érintett kluboknál.

3/0/0

Végrehajtás

azonnali/folyamatos

Titkárság

MAMS Titkárság, Klubok

4.

A Magyar Bajnokság 2.
fordulója

Az alapkiírás értelmében minden
MAMS licenccel rendelkező
versenyzőnek kötelező az indulás

A szakági tanács ezúton szólítja fel az érintett klubokat, hogy 2018. szeptember 05-én
12:00 óráig küldje el a verseny szervezőjének a kitöltött nevezési íveket.

3/0/0

Végrehajtás

folyamatos

a salak szakágban működő
klubok

Nagyhalász Speedway Klub

5

A FIM bekérte a 2019-es VB
eseményeken törtő részvételi
szándékokat.

A szakági tanács a 2019-es VB versenyek vonatkozásában az alábbi pályázatot kéri
továbbítani a FIM felé: felnőtt egyéni GP kvalifikáció 3 db hely, U21 VB kvalifikáció 2 db
hely, Speedwy of Nations kvalifikáció 1 db hely.

3/0/0

Végrehajtás

azonnali

Titkárság

Titkárság, FIM

6

A FIM bekérte a a 2019-es
versenyszezon bírói
delegálására vonatkozó
elképzeléseket a nemzeti
szövetségektő.

A szakági tanács támogatja Füzesséri Erik delegálását, és felkéri a Titkárságot a
szükséges intézkedések megtételére.

2/1/0

végrehajtás

azonnali

Titkárság

Titkárság, FIM

7.

A szakági tanács ezen
jegyzőkönyvön keresztül
tájékoztat minden érintetett,
hogy a nagyhalászi klub által
elvállalt MACEC és Barátság
Kupa versenyek lebonyolítsa
és a pálya előkészítettsége,
karbantartása kimagaslóan jó
volt. A szakági tanács ezúton
köszöni meg a példamutató
munkát, és gratulál a rendező
klubnak.

3/0/0

intézkedést nem igényel

Füzesséry Erik vállalja a
soronkövetkező szemináriumon
történő részvételt, és a sikeres vizsga
esetén a versenyeseményekre történő
delegálásnak eleget tesz.

Oldal 1

Klubok, Titkárság
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Jacsó Tibor - szakágvezető sk
Piroska Edit - szakági tanácstag sk
Füzesséry Erik - szakági tanácstag sk

