Sportfelügyelői Kollégium Sportszakmai Beszámolója 2011.
A Kollégium összetétele:
A 2011. versenyévadban 23 fő tagja volt a Sportfelügyelői Kollégiumnak. Közülük
9 fő rendelkezett FIM licenc-szel, vagyis nemzetközi képesítéssel is,
a többi 14 fő MAMS licenc-szel látott el hazai tisztségeket.
UEM licences sportfelügyelő nincs. A kollégium több tagja több
szakágban tevékenykedik egyszerre, ez alapján a 2011-ben aktív
sportfelügyelők szakágankénti megoszlása a következő:
Dragbike: 1 fő
Enduro: 7 fő
Gyorsasági: 6 fő
Motocross: 8 fő
Old Timer: 4 fő
Salak: 4 fő
Supermoto: 5 fő
Trial: 2 fő
Old-Timer: 4 fő
A Sportfelügyelői Kollégium vezetését egy 1 fő látja el.
A szakágakkal történő kapcsolattartást, a beosztások egyeztetését, új tagok
felkutatását és javaslatát, vis major esetén a helyettes
sportfelügyelő leszervezését egy versenyre a Kollégium a szakági
összekötők közreműködésével végzi minden szakágban. Ők bizonyos
szakágaknál maguk a szakágvezetők, bizonyos szakágaknál külön személy.
A Kollégium tevékenysége:
A MAMS összes eseményén jelen volt 2011-ben 1 fő sportfelügyelő
zsűrielnöki tisztségben. Zsűritagot egyetlen hazai eseményre sem volt
szükséges delegálni.
A MAMS külföldön megrendezett eseményein, illetve a MAMS OB
sorozatokba pontszerzőként beszámító külföldi versenyeken 1 fő
sportfelügyelő volt jelen, nemzeti delegált tisztségben.
UEM dragbike szemináriumon Hadnagy József, Molnár Attila és Lévai Attila vett részt.
Hadnagy József és Molnár Attila versenyigazgatói licencet, Lévai Attila technikai felügyelői
licencet kapott.
FIM szemináriumon 2011-ben a következő személyek vettek részt:
Salak versenyigazgató:
Szegedi Máté
Zólyomi Andrea
Erlitz Imre
Nádasdi János
Daragó István
Baráth Norbert
Kappelmayer Antal

Salak vezetőbíró:
Szegedi Máté
Baráth Norbert
Környezetvédelmi felügyelő:
Bakó Péter
Botos Anita
Horváth Andrea
VB, EB, AA delegáltak:
április 9-10
április 22
április 28-máj.1
május 21-22
május 28-29
június 18-19
augusztus 25-28
augusztus 27.

enduro AA:
gyorsasági AA:
dragbike EB:
enduro AA:
enduro cross country Európa-kupa:
enduro AA:
enduro Baja EB:
salak páros EB:

Sasvári Bernadett
Nagy Attila
Nagy Attila
Zajzon András
Sasvári Sándor
Sasvári Sándor
Zajzon András
Nádasdi János

Nagy Attilát egyszer még delegálta a MAMS az osztrák Alpok Adria gyorsasági bajnokságra,
mert volt magyar résztvevő, Kökényesi Györgyöt három alkalommal a supermoto Alpok
Adriára (Arad, Kakucs, Bad Fischau), mert az magyar bajnoki is volt egyben. Király Árpád
ment Nyitrára, mert a magyar bajnokiba beszámított a verseny, és Szabados Tibor
Lengyelországba ment a tereprally ob-ra.
A Sportfelügyelői Kollégium a szakágak éves versenynaptára alapján
készíti el év elején a sportfelügyelői beosztást a MAMS eseményekre,
egy hosszabb konzultációs időszak eredményeképpen. Az év eleji
beosztást 2011-ben minimálisan kellett csak változtatni. Nehézséget
csupán a versenybejelentési- és versenykiírás leadási határidőt
figyelmen kívül hagyó rendezők versenyeire történő delegálás jelentett
néhány alkalommal, az időszűke miatt, amikor egyik hétköznapról az
akkori hétvégére kellett zsűrielnököt egyeztetni egy eseményre. Ezeket
a helyzeteket sikerült végül mindig megoldani a szakági összekötők
segítségével.
A beosztott zsűrielnökök munkájára nem érkezett panasz. Fegyelmi
eljárás ellenük nem indult.
A sportfelügyelők jellemzően a szigor és elrettentés helyett a
problémamegoldás és konstruktív együttműködés eszközeit használják,
ezzel támogatva a bizonytalan vagy kezdő rendezőket, és időben
elhárítva egy esetleges problémaforrást, amennyiben az lehetséges.
A 2012-es évet indító vezető tisztségviselői továbbképzésre március 11-én
kerül sor, közösen a versenyigazgatókkal.
A 2012-es versenyévad beosztásának elkészítése folyamatban van.
Sportbaráti Üdvözlettel:
Pál László
Sportfelügyelői bizottság vezető.

