KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK GYŰJTEMÉNYE
2010.
KGY/2010/02/01. A közgyűlés egyhangúan megválasztotta a Dél-dunántúli Regionális
Katasztrófavédelmi Szervezet vezetőségét.
Elnök:
Szabó Ferenc
Elnökhelyettes: Baranyai Szilárd
Elnökhelyettes: Hornyik Tamás
KGY/2010/02/02. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az alapszabály módosítást, mely
szerint az elnökséget kiegészítette a szakmai elnöki tisztséggel.
Meghatározta a szakmai elnök hatáskörét, melynek legfontosabb
pontja az IHRA-val, a külföldi más Hot Rod szervezetekkel történő
kapcsolattartás, a szövetség szakmai képviselete.
KGY/2010/02/03. A közgyűlés egyhangúan megválasztotta a szövetség szakmai
elnökének Tom Bujna személyét. (Ausztrál Gyorsulási Szövetség
volt szakmai vezetője)
KGY/2010/02/04. A közgyűlés megállapította a 2010. évi Gyorsulási OB. Magyar
Köztársaság Kupa versenysorozat nevezési díjait és a futamonkénti
díjazás mértékét.
Amatőr kategória nevezési díja: 2000 Ft
Profi kategória nevezési díja:
5000 Ft
Az adott futamon befolyt nevezési díjak összessége képzik a
nyereményalapot a futamon.
KGY/2010/02/05. A közgyűlés az OB pontrendszerébe bevezette
- futamonként első helyért
+ 10 pont
- futamonként legjobb kategóriaidő + 10 pont
KGY/2010/02/06. A közgyűlés egyhangú szavazat mellett nem kezdeményezett
módosítást a 2009. évi szabályrendszeren, előírásokon, díjtételeken.
A 2010. évben a 2009. évi előírások, szabályok, feltételek maradtak
érvényben.
KGY/2010/02/07. A közgyűlés elfogadta a 2010. évi Gyorsulási OB. Magyar
Köztársaság Kupa bajnoki versenysorozat időpontjait, összetételét.
Április 10.
402 m-es futam
Május 1.
402 m-es futam
Május 15.
201 m-es futam
Június 12.
201 m-es futam
Augusztus 15.
402 m-es futam
Szeptember 25.
402 m-es futam
Egyebek. A közgyűlés megtárgyalta az MGYSZ-szel szembeni sorozatos jogsértéseket.
„Az MNASZ és MAMS szervezetek a 2009. évben sem a saját sportáguk irányításával foglalkoztak, hanem
minden eszközzel beavatkoztak az önálló gyorsulási sportág működésébe. Az MNASZ szervezettel kapcsolatban
az MGYSZ több beadvánnyal fordult az ügyészséghez, mely szerint az MNASZ hatályos alapszabálya
törvénytelen mert a sok éve hatályát vesztett 2000. évi CXLV. törvény alapján kíván működni, valamint nem
megállapítható az alapszabályból milyen sportágat kíván üzemeltetni. Panasszal élt a MGYSZ azzal kapcsolatban
is, hogy az MNASZ szervezet szándékosan megkárosítja az MGYSZ szervezetet azzal, hogy az önálló gyorsulási
sportágban versenyengedélyeket, rendezői engedélyeket ad ki pénzért úgy hogy arra nem jogosult, mivel más
sportág sportszövetsége.”

