Szilas-Steff Tibor Icarus Vándordíj
Szilas-Steff Tibor Icarus Vándordíj alapítása
A nemrég elhunyt Szilas-Steff Tibor úr 1942-ben Vándordíjat alapított
a repülőbalesetben elhunyt fivére, Simor Miklós emlékére. A márvány
talpon álló Icarus szobor a II. világháború alatt eltűnt, de a közelmúltban
előkerült az interneten és Arday András úr megvásárolta, majd az
alapító Szilas-Steff Tibor akaratának megfelelően az eredeti célra, - a
tulajdonjog fenntartása mellett - mint Vándordíjat, felajánlotta
Szövetségünknek.
A felajánlás szerint az Icarus Vándordíj az alapítóra és a felajánlóra
utalással, évente egy alkalommal annak a vitorlázó repülőnek ítélhető
oda, aki az adott évben a Magyar Repülő Szövetségnek tagegyesületén
keresztül tagja, rendelkezik az MRSZ által kiadott sportigazolvánnyal
és a tárgyévben a világ bármely országában az induló repülőtér
talajszintjéhez mérten a legnagyobb magasságot érte el. A felajánlást a
Magyar Repülő Szövetség köszönettel elfogadja, és a ……./2015. sz. elnökségi
határozatával a fenti kitűzés szellemében vándordíjat alapít az alábbi Alapító okirat szerint:
ICARUS VÁNDORDÍJ
Az év folyamán a legnagyobb magasságot elért vitorlázó repülő jutalmazása.
Alapította: SZILAS – STEFF TIBOR 1942-ben
A vándordíj évente egy alkalommal annak a vitorlázó repülőnek ítélhető oda, aki magyar
állampolgár, a Magyar Repülő Szövetségnek tagegyesületén keresztül tagja, rendelkezik a
tárgyévben az MRSZ által kiadott sportigazolvánnyal. A vándordíj a Magyar Vitorlázórepülő
Szövetség felterjesztésére az MRSz Elnökség döntésével, a vitorlázó repülő igazolt, hitelesített
magassági eredménye alapján ítélhető oda a tárgyévben a világ bármely országában az induló
repülőtér talajszintjéhez mérten a legnagyobb magasságot elért sportrepülőnek.
A díjra pályázni kell, az Elnökség döntését átadás előtt a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség
honlapján közzé kell tenni A díjazott nevét a díj talpazatán fel kell tüntetni.
A díjat a Magyar Repülő Szövetség elnöke, főtitkára vagy az általuk felkért személy az éves
díjkiosztó ünnepségen adja át jelképesen, diploma és gravírozott dísztál kíséretében, amely a
díjazott nevét és elért sporteredményét rögzíti és elismeri.
A díjat a Magyar Repülő Szövetség elnöksége őrzi és felel annak állagmegóvásáért és
védelméért. A Magyar Repülő Szövetség nevében köszönetet mondunk néhai Szilas-Steff
Tibor úr családjának és Arday András úrnak.
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