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Teendő

Határidő

Felelős

Érintett

A FIM továbbképzéésre a SZT Füzesséry Eriket jelöli ki.

3/0/0

A Titkárság terjessze küldje el a FIM-be a
jelentkezésünket

azonnali

Titkárság, Füzesséry Erik

Titkárság, Füzesséry Erik

A SZT elkészítette a 2018-as
sportszakmai beszámolót

A magyar salakmotor szakág 2018-as sportszakmai beszámolója jelen jkv
mellékleteként kerül megküldésre az Elnökségnek és a Titkárságnak. (18_11-A)

3-0-0

A Titkárság terjessze elő az Elnökség
részére elfogadásra

azonnali

Titkárság, Elnökség

Titkárság, Elnökség

A 2018. évi magyar salakmotor egyéni országos bajnokság végeredménye jelen jkv
mellékleteként kerül megküldésre a Titkárságnak további felhasználásra. (18_11-B)

3-0-0

A Ttitkárság hagyja jóvá az eredményeket.

azonnali

Titkárság,

Titkárság,

Előzmény/információ

1.

A soronkövetkező Varsói
FIM vezetőbírói szeminárium szemináriumra a MAMS egy helyet
kapott

2.

Szakági beszámoló

3.

A bajnokság végeredménye

A SZT elkészítette a 2018. évi magyar
bajnokság végeredményét

4.

Szakági pénzügyek

A SZT megvizsgálta a 2018.évi egyéni
A jkv mellékleteként olvasható büntetési tételek vonatkozásában az érintett kluboknak
bajnokság lebonyolításának
3 nap áll rendelkezésére, hogy hitelt érdemlően igazolják, eleget tettek-e az OB-ról való
körülményeit, és a 01.1.4
távolmaradás szabályos igazolásának. Amennyiben az adott kubtól az igazolás a
szabálypontra hivatkozva esedékes
határidőig nem érkezik be a MAMS-hoz, a büntetés azonnal kiszabható. (18_11-C)
büntetési tételeket meghatározta

Szakági pénzügyek

A SZT megvizsgálta a 2018.évi
versenyesemények lebonyolításával
kapcsolatos díjtételek befizetéseit, és
megállapította, hogy a Debrecen
Speedway SE jelentős tartozást
halmozott fel.

5

Jegyzőkönyv sorszáma:
Dátum:

Jacsó Tibor - szakágvezető
Piroska Edit - szakági tanácstag
Füzesséry Erik - szakági tanácstag

A SZT jelen határozatban felszólítja a Debreceni klubot, hogy a részére a MAMS
Titkárság által megküldött díjbekérőn feltüntetetett tételeket haladéktalanul fizesse be a
MAMS számlájára.

3-0-0

Az érintett klubok küldjék meg azokat a
Titkárság, Debrecen
Titkárság,Debrecen Speedway,
dokumentumokat/levelezéseket a MAMS
Speedway, Gyulai Speedway Gyulai Speedway klub, Arena
2018. november 2., P
titkárságnak, amelyben az adott
Klub, Arena Moto Kft,
Moto Kft, Nagyhalász
versenyzőjüket az OB részvételről megfelelő
nagyhalász Speedway Klub
Speedway Klub
indokkal felmentik.

3/0/0

A SZT felkéri a MAMS Titkárságot, hogy
haladéktalanul indítsa el a szükséges
eljárást a kintlévőség behajtására. A
kintlévőség összegszerűen:800 EUR (vagy
299 437.- HUF) – EB bejelentési díj a FIME
részére, esedékes április 28-ig, és 1 000 000
Ft – EB bejelenési díj a MAMS részére,
esedékes június 30-ig.

azonnali

Titkárság, Debrecen SE

Titkárság, Debrecen SE

Jelen jegyzőköny 5 darab napirendi pontot tartalmaz
Jelen JKV 3 db mellékletet tartalmaz
Jóváhagyta:

Oldal 1

Jacsó Tibor - szakágvezető sk
Piroska Edit - szakági tanácstag sk
Füzesséry Erik - szakági tanácstag sk

