Sportszakmai Beszámoló a MAMS Enduro Szakága 2008-évi munkájáról

A 2008-es évben a korábban jól működő Enduro bajnoki versenyek rendezői további, nehezen
kezelhető problémával kerültek szembe.
A rendezők bevételének túlnyomó többségét jelentő külföldi versenyzők, legnagyobb részben
Osztrákok, egyre kisebb létszámban vettek részt a versenyeinken. Ennek oka, hogy rengeteg
kisebb szintű, de mégis sokkal egyszerűbb, könnyebben elérhető versenyt rendeztek
Ausztriában. Az erdetileg tervezett 7 hazai rendezésű bajnoki Enduro futamunk helyett 4
hazai versenyünk volt és egy bajnoki versenyt Horvátországban tartottunk meg. Így a
bajnokságot 10 futam alapján értékeltük. Újításunk, a harmad osztály növelte az indulók
létszámát, de ide még további reklámokkal embereket kell toborozni.
A bajnokságunk összes kiírt kategóriája értékelhető volt.
Az Europabajnoki futamokon egy versenyzőnk a Pudor Bob tudott résztvenni, összesítésben a
7. helyen végzett.
Tóth László megnyerte az Alpok Adria E1 kategóriáját.
Részt vettünk a 6-napos csapat világbajnokságon Görögországban. A 3 sérült versenyzőnk
mellett a csapat másik három tagja, Markó István, Nádor Tamás és Tóth László ezüst éremre
végezve, az eddigi legjobb eredményt produkálta, válogatottunk VB szereplése történetében.
A kiváltott licencek száma meghaladta a 400-at, ami ígéretes fejlődést mutat.
A 9 Endurokrossz versenyünkön soha nem látott tömegek, /Sóskúton 278 versenyző/ vettek
részt. Mindenhol 100 fölött volt az indulók száma. Ennek az utánpótlást hozó
versenyformának nagy a létjogosultsága. Sikeres volt a III osztály új versenyformája, hogy
csak egy órát versenyeznek. Kerekebb lett a napi program, a nézők számára is látványosabb
élvezhetőbbek voltak a versenyek. Jól működik a Motokrossz szakággal az
együttműködésünk, elfogadjuk egymás licenceit, a megfelelő osztályokban. Egyre
jellemzőbb, hogy a versenyzők már szombatom megérkeznek a versenyek helyszínére és
tábortűz mellet beszélgetve emelik a rendezvény amúgy is jó hangulatát.
A szakágunkban fegyelmi vétség, a szakágon túlmutató óvás nem történt. Az észrevételeket a
helyszínen tudtuk kezelni. Az Enduroban működő sportfelügyelők, az esetleges vitás ügyeket
a zsűri döntésekkel tudták kezelni. A jelentéseiket, az eredményekkel és sokszor a napi
licencek behozatalával is, rendben leadták a titkárságon.

Idén is 2 szponzorlicenc, volt a szakágunkban. Reményeink szerint jövőre a többi márka is
indít, támogatott csapatokat és ezzel is elősegítik az Enduro sport fejlődését.
A szakágunk a versenyrendszerét továbbfejlesztette.
Az Endurokrosszban továbbra is külön futamban versenyeztetjük a III.osztályt, csak 1 óra
időtartamban, hogy a kezdő versenyzők számára is reményteli legyen a célba érkezés.
Azonban a nagy létszám miatt, sokszor csak III-osztályban több induló volt mint az összes
többi kategóriában együtt, a III. osztály jövőre E1,E2,E3 kategóriákra bontjuk.
Létrehozunk egy új versenyformát, az 5 órás páros versenyt.
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