MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2011. június 1. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Déczi Ferenc
Bulcsu Rezső
Daragó István
Szűcs Viktor
Fülöp Ferenc
Majosházi Péter
Veres János
Zólyomi Andrea
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Sportszakmai alelnök
később érkezett
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Motocross szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Elnökségi tag
később érkezett
Elnökségi tag
később érkezett
Sportbírói Bizottság vezetője
Értékelő Bizottság vezetője
Főtitkár
Egyesületi vezető

Pusztai Csaba levezető elnök köszönti a jelenlévőket. Jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi
Andreát kéri fel.
1/SZT/2011.06.01 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Versenynaptár változás
Hódmezővásárhelyi motocross versennyel kapcsolatos problémák
Egyebek

Sasvári Sándor: az Egyebekben az eredmények honlapon való megjelenítéséről, illetve
versenynaptár változásról szeretne beszélni.
Pusztai Csaba: a 3. napirendi pontnál zárt ülés javasol.
2/SZT/2011.06.01 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja a zárt
ülésre vonatkozó javaslatot.

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: röviden ismerteti az előző ülésen elhangzottakat. A fekete versenyekkel
kapcsolatosan javasolja, hogy egy későbbi SZT ülésen napirendként tárgyalják meg.
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2. napirendi pont: Versenynaptár változás
Zólyomi Andrea: a salak bajnokság első fordulója áprilisban elmaradt, az új időpont július
16., a helyszín Miskolc.
A supermoto OB június 12. helyett július 2-3-án lesz a Pannóniaringen, az osztrák szövetség
rendezésében.
A supermoto OB augusztus 21. Vransko helyett augusztus 14-én Kakucsringen lesz.
A Short Track Quad OB június 19. Túrkeve időpontról augusztusra van elhalasztva, pontos
időpont nincs még.
Bulcsu Rezső: a gyorsasági bajnokság 3. fordulója június 18-19-én a Pannóniaringen lesz.
Sasvári Sándor: az endurocross OB augusztus 27. helyett augusztus 21-én lesz
Szandaváralján.
3/SZT/2011.06.01 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a versenynaptár módosításokat.

3. napirendi pont: Hódmezővásárhelyi motocross versennyel kapcsolatos problémák
Pusztai Csaba: a zárt ülés miatt kéri, hogy az ügyben nem érintett személyek hagyják el a
termet.
Déczi Ferenc: fel van fújva az ügy. Tömegbalesetről nincs szó, hárman elestek a rajtnál. volt
por, de nem akkora, hogy ne lehetett volna motorozni. A program valóban zsúfolt, de
máshogy nincs bevétele a rendezőnek. Ha csúszás van, a nem bajnoki kategóriákat törlik.
Veres János: független felügyelő, nincs senkije sem a motorsportban. A pálya a licenc alapján
volt előkészítve. A helyszínen lévő orvos egy traumatológus szakorvos. Lelkiismeretes orvos,
folyamatosan figyeli a pályát, ha bukást lát, már rohan is oda. A hármas bukásnál a
legsúlyosabb sérültet látta el először. Ami a sportszakmát illeti, az egyik panaszosnak komoly
szabályismereti hiányosságai vannak. Nem vezetőbíró van, hanem versenyigazgató. A
panaszos a múlt heti nyársapáti versenyen a szabályok nem ismeretéről tett tanúbizonyságot.
Három körrel a vége előtt a cél előtt, egy ugrató alján motorhiba miatt megállt. Többször is
figyelmeztette őt a versenyigazgató, a pályabírók vezetője és a versenytitkár is, hogy menjen
ki a pályáról a depóba, de ő nem mozdult, a leintés után be akarta tolni a motort a célba. Több
éve érvényben van a szabály, hogy a győztes táv 75%-át teljesíteni kell, és akkor a versenyző
értékelhető, nem kell leinteni. Mivel a versenyző a szabályokkal nem volt tisztában és
balesetveszélyes helyzetet okozott, ki kellett zárni. A szabály nem ismerete miatt a licencét is
be kellett volna vonni.
Fülöp Ferenc: gátat kell szabni a rágalmazásoknak, mert a panaszok nagy része szemenszedett
hazugság. Volt por, de nem akadályozta a versenyzést. Jó felszereltségű mentő volt a
helyszínen, mindenkit ellátott. Hárman egyszerre buktak, az orvos megnézte a sérülteket és a
legsúlyosabbat látta el először. Az egyikük felállt és kisétált a depóba, a doktornő pedig
utánament. A harmadik sérültet a szülők saját felelősségre vitték el kórházba. A kizárás
egyértelmű volt. A bírók a rajtszámot jelentik, nem tudják, hogy konkrétan melyik
versenyzőről van szó. Nincs szó arról, hogy bizonyos személyeket direkt kizárnak, másokat
pedig nem. A két levélben megalapozatlan vádak vannak leírva.

2

Majosházi Péter: az igaz, hogy feszes az időterv, de alapjában véve pár hangos emberről van
most szó. Van pár apróság, amin változtatni kellene. A kommunikáción javítani kell, és nem
hagyni, hogy a fórumok megerősödjenek.
Bulcsu Rezső: nem lát gondot a pályával kapcsolatban, a licencnek megfelelt, por pedig van.
A szövetség ne hagyja, hogy a tisztségviselőit bárki is megrágalmazza.
Kökényesi György: a motocross rendezők nem nyereségesek, nincs értelme piszkálni őket. De
túl sok a kategória, és nincs idő locsolni.
Pusztai Csaba: fontos, hogy a tisztségviselő álljon a helyzet magaslatán. Azokat a
szabályokat, amiket magunkra nézve kötelezően előírtunk, tartsuk be.
Daragó István: ami a kizárást illeti, ha nem volt óvás, nincs miről beszélni. Nem az számít,
hogy ki írta a leveleket, hanem az, hogy van-e bennük igazság. Ne hivatkozzunk arra, hogy
eddig is így ment. A por veszélyforrás. Az elnökség néhány éve hozott egy olyan határozatot,
amely szerint ha nincs egy adott területre vonatkozó szabályzat, ott a FIM előírásokat kell
alkalmazni. Ez alapján egy motocross versenyen 3 különböző felszereltségű mentőautónak
kell jelen lennie. Ez az előírás, és a bíróságot nem fogja érdekelni, hogy mi volt a gyakorlat
évek óta. A tisztségviselők tevékenysége legyen leszabályozva. Az orvosi bizottságunk a
szakágvezetőkkel közösen csinálja meg a MAMS Orvosi szabályzatot.
4/SZT/2011.06.01 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács elfogadja, hogy az orvosi
bizottság létrehozza az Orvosi Szabályzatot.
Az átmeneti időre legyen külön szabályozás a motocrossra.
5/SZT/2011.06.01 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja a
javaslatot, miszerint a MAMS Orvosi szabályzatának elkészültéig a motocross szakág
versenyein minimum 1 esetkocsi, 1 szállítókocsi és 1 orvos jelenléte kötelező.
Pusztai Csaba: a levelekben felvetett problémákra megoldást kell találni. Felkéri Bulcsu
Rezsőt, Kökényesi Györgyöt és Sasvári Sándort, hogy gyűjtsék össze a felmerült
problémákat, és megoldási javaslatot terjesszenek be a következő ülésre.
6/SZT/2011.06.01 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács megbízza Bulcsu Rezsőt,
Kökényesi Györgyöt és Sasvári Sándort, hogy gyűjtsék össze a felmerült problémákat,
és megoldási javaslatot terjesszenek be a következő ülésre.

4. napirendi pont: Egyebek
Sasvári Sándor: május 28-29-én Béren Cross-Country Európa-kupa verseny volt, quad
betétfutammal. Egyetlen magyar résztvevő sem volt a quad versenyen, ugyanis a quad ob is
május 29-én volt. Az év eleje óta két naptárban (supermoto és motocross) két különböző
dátummal szerepel a quad ob. A supermoto naptár szerint május 22-én lett volna, a motocross
szerint május 29-én. A szakágaknak egyeztetniük kell, hogy ne legyenek ütközések a
naptárban.
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Zólyomi Andrea: a motocross naptárban, amit a szakágvezető február elején adott le, a 29-i
dátum szerepel, A supermoto naptárban viszont a máj. 22-i dátum van, lehet, hogy ők nem
értesültek a változásról. A rendező, a szakágvezető is a 29-i időpontról tudott. Sokáig úgy
volt, hogy nem is rendezik meg a futamot, csak az utolsó pillanatban derült ki, hogy mégis.
Összesen 9 quados jelent meg, nem tudni, hogy a többiek hol voltak.
Pusztai Csaba: a naptárakat egymás mellé kell tenni és egyeztetni. Ha naptárváltozás van, de
nincs SZT ülés, akkor ideiglenesen a sportszakmai alelnök hagyja jóvá.
Sasvári Sándor: az egyes futamok eredményeit fel lehetne tenni a honlapra.
Majosházi Péter: majdnem 100 versenysorozat van, mindegyik verseny eredményét
egyeztetni és pár napon belül felrakni a honlapra lehetetlen munka.
Daragó István: a szakágaktól be kell kérni az aktuális pontállást, és azt egyvalaki átnézi és ha
rendben van, fel lehet rakni a honlapra.

További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2011. június 6.

Jegyzőkönyv-vezető:

__________________________________
Zólyomi Andrea
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