Sportszakmai beszámoló 2011
A 2011. évi szakági beszámolók kiegészítéseképpen néhány kiemelten fontos esemény:






A MAMS Elnöksége a 2011. évi verseny eredményeket jóváhagyta, a díjakat
központi díjkiosztón adta át a legeredményesebb versenyzőknek;
A MAMS a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően elkészíttette és az Elnökség
jóváhagyta a 2012. évre szóló versenynaptárat és a szakági alapkiírásokat,
A bizottságok, melyek a MAMS jogszerű működéséhez szükségesek (orvosi,
fegyelmi, felügyelői, sportbírói, sportfelügyelői, értékelő, módszertani,
környezetvédelmi bizottság, biztonságtechnikai munkacsoport) tervezetten
szakszerűen működtek az év folyamán.
A MAMS szakágai számos nemzetközi versenyt rendeztek:
o Dragbike Európa-bajnokság,
o Salakmotoros páros Európa-bajnokság,
o Hungarian Baja Európa-bajnokság,
o Cross-country Európa-kupa,
o Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság,
o




Alpok Adria Enduro Bajnokság.

A 2011. évi verseny évadban 84 tagegyesületünk 1343 versenyzői licence-et váltott a
szövetségnél, versenyzőink 92 versenyen vettek részt.
A MAMS új alapokra helyezte együttműködését a Hungaroringgel, melynek
keretében lehetővé vált a 2012. évre tervezett nemzetközi versenyek (oldalkocsis
világbajnoki és E-power nemzetközi bajnoki futamok) lebonyolítása.

2011
A MAMS Elnöksége és Szakágvezetői Tanácsa – mérlegelve a Szövetség gazdasági
helyzetét, a környezet szabályozási és gazdasági változásait az alábbi prioritásokkal
határozta meg a 2011. évi tevékenységét:
Alaptevékenységünk - a sportszakmai munka – színvonalának fenntartása a
törvényi előírások szerint, utánpótlás nevelés, versenyrendszer működtetése
területein.
Az alapjaiban 2009. évben elfogadott rendszer szerinti támogatás működtetése
szakágak számára sportszakmai céljuk elérése érdekében.
A Szövetség fenntartható működése érdekében teendő lépések, akciók
megtervezése, végrehajtása.

Kiemelten kezelt feladataink az elmúlt évben:






szabályrendszer folyamatos harmonizálása vonatkozó új, nemzetközi (FIM,
UEM) szabályokkal
Alapkiírások aktualizálása az adott sportág folyamatos fejlesztésének igényével,
figyelembe véve az aktuális nemzetközi trendeket és a költségcsökkentést,
Bírói, szakfelügyelői képzés és munka színvonalának megtartása;
A szakági támogatás működtetése sportszakmai célok mentén,
A MAMS média és net jelenlétének leg költséghatékonyabb megvalósítása a
fenntartható működés biztosítására.

Sportdiplomácia
2011. évben a MAMS 8 tisztségviselője végzett munkát tagként nemzetközi szakmai
szervezeteiben.
Célunk, hogy a nemzetközi sportszakmai életben résztvevő tisztségviselőink fenntartsák
jelenlétünket e szervezetekben, tovább emeljék a szakmai munka színvonalát és
biztosítsák a Szövetség nemzetközi sportszakmai munkában való aktív részvételét.

Titkárság
A Titkárság működése az év folyamán a tagjaink, az Elnökség, szakágvetőink és egyéb
testületeink munkáját hatékonyan támogatta.

Jövő
A 2012. évben a legfőbb kihívást a sportszakmai munka színvonalának megtartása,
jogkövető és transzparens működés fenntartása mellett a MAMS működésének
fenntarthatósága jelenti.
Mind a sportszakma, mind a sportdiplomácia e cél elérése érdekében – a Szövetség
hosszú távon is fenntartható működése érdekében – kell, hogy tevékenykedjen.
Meg kell ragadnunk minden olyan eszközt, újítást mely a MAMS munkáját korszerűsíti,
működését költséghatékonyabbá teszi, mely tagjainak olyan további szolgáltatást
nyújt(hat), amely közvetve vagy közvetlenül hozzájárulhat a MAMS bevételeinek
növekedéséhez.
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