2021. évi sportszakmai beszámoló

Működés
A Magyar Motorsport Szövetség székhelye változatlanul 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Két fő teljes munkaidős (Zólyomi Andrea és Balogh Erika) alkalmazottal dolgozunk.
A

szövetség

hivatalos

honlapja

www.mams.hu,

illetve

Facebook

oldala:

https://www.facebook.com/MagyarMotorsportSzovetseg/ .
A szövetséget az 5 tagú elnökség irányítja. Az elnök és a négy alelnök a szakágak
előterjesztései alapján hoznak döntéseket, a sportszakmán belül nem szól bele a szabályok
alkotásába, de azokat maradéktalanul számon kéri.
Sportszakma
•

Versenyrendezés

A 2021-es évet 78 tagszervezettel és 1388 igazolt versenyzővel zártuk. 12 szakágban összesen
81 versenyt engedélyeztünk a MAMS versenyrendszerén belül. A MAMS hazai rendezésű
nemzetközi versenyek rendezésében évek óta erős. 2020 után, amikor csak két világversenyt
tudtunk megrendezni év elején, még a pandémia berobbanása előtt, 2020-ban már 7 FIM/FIME
eseménynek adhattunk otthont:
•

2021.05.22

Nagyhalász

FIME Salakmotoros U19 EB, 1. elődöntő

•

2021.06.19

Nagyhalász

FIM Salakmotoros GP kvalifikáció

•

2021.06.26-27 Pannónia-Ring

FIM Oldalkocsis Világbajnokság

•

2021.07.10

FIME Salakmotoros Páros EB

•

2021.08.05-08 Várpalota

FIM Baja Világkupa

•

2021.09.18

FIM Flat Track Világbajnokság

Debrecen
Debrecen

Szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek és a magyar tisztségviselőknek, hiszen a
pandémia okozta nehézségek ellenére is kiemelkedő erőfeszítéseiknek köszönhetően létre
tudtak jönni ezek a rendezvények. Nekik köszönhetjük, hogy Magyarország ott lehet a világ
motorsport térképén. Különös köszönet illeti a Nagyhalászi Motorsportért Sportegyesületet,
valamint a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft-t, akik majdhogynem utolsó utáni
pillanatban vállalták el a Salak GP kvalifikáció, illetve a Flat Track VB versenyeket. Mindkét
eseményt dicsérte a FIM, a pályák kifogástalanul elő voltak készítve, a tisztségviselők pedig
példásan, kiváló szakmai minőséggel végezték feladatukat.

•

Kollégiumok

A kollégiumok a 2020-as szezon őszétől, a tisztújítást követően változatlan formában
működtek:
Edzői Kollégium, vezetője Ifj. Kerner László
Egészségügyi Kollégium, vezetője dr. Rónai György
Elektromobilitás Kollégium, vezetője Gerendás Szabolcs
Értékelő Kollégium, vezetője Majosházi Péter
E-Sport Kollégium, vezetője Tóth András
Fegyelmi Kollégium, vezetője dr. Gerván Dániel
Környezetvédelmi Kollégium, vezetője Bakó Péter
Öreg Motorosok Kollégiuma, vezetője Zsembery Barnabás
Pályabiztonsági Kollégium, vezetője Daragó Gábor
Sportbírói Kollégium, vezetője Kelemen Richárd
Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium, vezetője Fülöp Ferenc
Sportszakmai Kollégium, vezetője: Pál László
Technikai Kollégium, vezetője Farkas Gábor
és Utánpótlás Kollégium, vezetője Kuncz Richárd
A sportszakmai szemináriummal egybekötött versenyigazgató/sportfelügyelő képzést először
tartottuk meg online formában, Zoom-előadás keretében. Több tisztségviselő tartott előadást
és érdekes példákkal színesítette az elhangzottakat, amiből a vizsgázni kívánók és a többi
résztvevő sok hasznos dolgot tanulhatott.

Szakágak
A szakágak a 2021-es szezonban a korábbi év megszokott formájában működtek. A májusi
közgyűlésen új szakágat vettünk fel a már meglévők és működők sorába: a flat track-et.
Szakágvezetőként Biel Richárd vállalta a 2022-ben váró feladatok ellátását.
Új szakágvezetéssel működött tovább:
a tereprally szakág, vezetője Horváth Lajos.

A felemás 2020-as szezon után 2021-ben minden szakágunkban tudtunk értékelhető sorozatot
hirdetni. A korlátozások miatt enduro és motocross szakágban sem a 2020., sem a 2021. évi
díjkiosztót nem tudtuk megrendezni, ezeket át kellett rakni a 2022-es szezonra.
A szakágvezetőknek és a szakági tanácsoknak továbbra is jó a kapcsolata a titkársággal,
bármilyen kérést, kérdést meg lehetett oldani. A szakági tanácsok zárt Facebook csoportjai jól
működtek, de természetesen nem helyettesíthetik az időnkénti személyes találkozókat. Ezek
a konzultációk továbbá online meetingekkel is kiegészültek, a gyülekezésre is kiható
veszélyhelyzeti korlátozások miatt.

-

Eredmények

Sporttörténelmi sikert élt meg a magyar motorosport! Két kategóriában is dobogós helyen
végeztek a magyar versenyzők. A 2021. augusztus 1-én Görögországban megrendezett FIM
Junior Motocross Világbajnokságon Magyarországot négy versenyző képviselte: 65 ccm-ben
Katona Áron (Husqvarna Maurer Racing Team), 85 ccm-ben Zanócz Noel (Husqvarna Maurer
Racing Team) és Orlov Ferenc (MAMI Team Fehér), 125 ccm-ben pedig Pergel Bence (HTS
Team).
A két futam összesített eredménye alapján 65 ccm-ben Katona Áron világkupa győztes lett! 85
ccmben Zanócz Noel a 3. helyen állhatott a dobogóra. Noel az 85 ccm-es Európa-bajnokságon
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ott a 6. helyen végzett.
Sebestyén Péter a gyorsasági Supersport Világbajnokságon az összesített 15. helyen végzett.

-

MAMS Év Sportolója 2021

A Magyar Motorsport Szövetség elnöksége 2021-ben is határozott a MAMS Év Sportolója
díjazottjairól. Mindhárom kategóriában választottak győztest, érdekesség, hogy mindhárman
a motocross szakág kiválóságai.
•

MAMS Év Felnőtt Sportolója 2021
Pergel Bence, motocross, HTS-Team versenyzője. Eredményei: FIM MX125 Világkupa
6. helyezés, ADAC MX Masters bajnokság MX125 10. hely és a Cseh Mx125 bajnoki cím

•

MAMS Év Női Sportolója 2021
Gál Lili, motocross, MAMI Team Fehér versenyzője. Eredményei: Magyarország Nyílt
Women Motocross Kupa 1. hely; MAMS Motocross Kupa Women kategória I. Hely;
Szlovák és cseh Női Motocross Bajnokság több futamán sikeres szereplés

•

MAMS Év Utánpótlás Sportolója 2021

Zanócz Noel, motocross, Husqvarna Maurer Racing Team versenyzője. Eredményei:
FIM MX85 Világbajnokság 3. Hely, FIM MX85 Európa bajnokság 6. Hely; ADAC MX85
2. Hely, Nyílt Olasz Bajnokságot jelenleg vezeti 30 ponttal az utolsó 2 forduló előtt,
MX85 Magyar Bajnok

Hazai és nemzetközi kapcsolatok
A MAMS alapító tagja a Nemzeti Versenysport Szövetségnek, amely a nem olimpiai sportágak
ernyőszervezete, továbbá tagja a FIM-nek és a FIM Europe-nak, valamint az Alpok-Adria
Motorkerékpáros Uniónak. Számos tisztségviselőnk tagja ezen szervezetek sportszakmai
bizottságainak.

Bulcsu Rezső – FIM gyorsasági bizottság tag
Hadnagy József – FIME dragbike bizottság tagja
Bakó Péter – FIME környezetvédelmi bizottság tagja
Füzesséry Erik – FIME salak bizottság megfigyelő tagja
Hermann Henrik – Nemzeti Versenysport Szövetség elnökségi tagja

Budapest, 2022. május 3.

Hermann Henrik
elnök

Sportszakmai beszámoló 2021 – dragbike szakág

A Magyar Motorsport Szövetség keretein belül 24 éve szervezünk gyorsulási versenyeket, és
ezi idő alatt megteremtettük az országos bajnoki rendszert. Versenyeinknek köszönhetően az
elmúlt 10 évben Európa meghatározó versenyévé léptünk előre. A környékbeli országok
versenyzői tudják, hogy a MAMS keretein belül működtetett gyorsulási bajnokság fordulói
biztonságos és ellenőrzött körülmények között zajlanak. Pályánk a preparálásnak
köszönhetően Európa egyik leggyorsabb pályája, így nem csoda, hogy minden országból
szívesen indulnak itt versenyzők
A dragbike szakág OB fordulói Kunmadarason zajlanak, hiszen ez az egyetlen hely, amely
alkalmas nemzetközi szintű események lebonyolítására, így a Hungarian Drag Aréna kiemelt
turisztikai vonzerővel is rendelkezik, így Magyarország egyik kiemelt sporteseménye.
A Covid-19 által kialakult pandémiának köszönhetően ez a 24 éves munka, a szervezés és az
egész bajnoki rendszer veszélybe került. A szponzorok, a nézők egyik pillanatról a másikra
tűntek el a pályáról, így óriási kihívást jelentett az OB megrendezése, fenntartása. A nyílt
versenyrendszernek és szervezésnek köszönhetően itt minden nemzet versenyzői
elindulhattak, s mivel a pandémia minden európai országot érintett, így a nemzetközi és a
hazai versenyzők versenyzése is veszélybe került. A megítélt támogatás nélkül lehetetlen lett
volna versenyt rendezni, ami egyenesen vonzotta volna maga után a versenyzők
elmaradozását, sőt eltűnését, így a sportág visszaépítése több évbe kerülhetett volna.
Kitartásunknak, elköteleződésünknek köszönhetően, valamint a támogatásnak köszönhetően
azonban nem ez történt.
Már áprilisban egy zárt kapus rendezvénnyel jeleztük a versenyzők felé, hogy van remény, és
a MAMS, valamint a dragbike szakág kiáll mellettük, s meg tudjuk kezdeni az OB futamokat.
Ez annyira meglepte a versenyzőket, hogy ők is felbátorodtak, s igaz zárt kapus eseményen,
de igen magas induló létszámmal elindítottuk a 2021. évi országos bajnokságot. Ráadásul
jónéhány kategóriában olyan teljesítmények születtek már a szezon kezdetekor, hogy újra
kellett írni az országos csúcsokat tartalmazó táblákat, s elindult egy új időszámítás, mely végig
kísérte az évet, s rengeteg új csúccsal tudtuk magunk mögött a szezont.
A külföld később reagált a vírushelyzetre, így a környező országok versenyzői örömmel
érkeztek hozzánk versenyezni és vitték hazánk jó hírét. Májusban már korlátozással, de
tudtunk vendégeket fogadni a második fordulóra, ahol Csehországból, Ausztriából,
Romániából is érkeztek versenyzők. A magyar versenyzők ellentmondást nem tűrő módon
utasították maguk mögé a környék legjobbjait is. Nagy hírt kapott a SuperD600-as kategória,
hiszen hatalmas csaták zajlottak, s itt is több OB csúcs is született. Superstreet kategóriában
benne tudtunk maradni az Európa-Bajnoki vérkeringésben, hiszen Lencsés Donát Dániel
továbbra is dominálta ezt a kategóriát, s igaz EB futamok nélkül, de a folyamatos híradással

jeleztük Európa felé, hogy Magyarországgal, a MAMS versenyzőivel nemzetközi szinten is
számolni kell. Augusztusra elérkeztünk az Extrém Hétvégéhez, ahol a másik kedvelt
sportágunk, a stunt riding szakág versenyzői is megmutatkoztak, így ők is érvényes magyar
bajnokságot tudtak lebonyolítani. Szeptemberben már minden környező ország képviseltette
magát a versenyeinken, s dicsérték elkötelezettségünket, kitartásunkat, hiszen egész Európa
számára példa értékű szervezéssel teremtettünk a térségben versenyzési lehetőséget a
dragbike versenyzők számára.

Kunmadaras, 2022. február 10.

dr. Hadnagy József sk.
szakágvezető

SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ
ENDURO SZAKÁG
2021

A 2021-es versenyszezonban 344 fő versenyző váltott enduro / enduro kiegészítő licencet
szakágunkban. A korábbi években megszokott módon kiírásra kerültek az Enduro és
Endurocross Kupa- és Bajnoki sorozatok, valamint a SuperEnduro Kupasorozat.
Természetesen, ahogy élet más oldalait, szakágunk működését is nagyban befolyásolta a
COVID-19 járvány. Értékelhető lett az Enduro és az EnduroCross sorozatunk, azonban a járvány
által leginkább érintett sorozatunk a SuperEnduro sajnos törlésre került. A versenyek egyéb,
nagy létszámú rendezvényhez kötve kerültek volna lebonyolításra, melyeket lemondtak azok
szervezői.
3P Transport Kft. Magyar Enduro Bajnokság és Kupasorozat
A 2021-es versenyszezonban 5 helyszínen került megrendezésre bajnoki futam, ami összesen
10 fordulót jelent, így értékelhető volt a bajnokság.
1. Nagytarcsa – Magyar + Szlovák Bajnoki
2. Parádfürdő – Magyar + Szlovák Bajnoki
3. Tamási
4. Pécs
5. Kaposvár
A versenyeken átlagosan 160 induló vett részt.
A nagytarcsai és parádfürdői verseny egyben a Szlovák Enduro Bajnokság egy-egy állomása is
volt, mely értékelésben 134-114fő versenyzett. A Szlovák Enduro Szakág vezetősége elégedett
volt a rendezésekkel és további szándékát fejezte ki közös bajnoki futamok rendezésére
mindkét országban.
A futamokon Ifi 65/85 és Lady kategóriák is kiírása kerültek. Minden versenyen nagy
érdeklődést váltott ki a gyermekek részéről, akiknek egyszerűsített pályán, de az enduro
szabályokat betartva kellett versenyezniük.

MxGuards.com Endurocross Bajnokság és Kupasorozat
Az év elején kiírt 7 fordulóból, minden forduló rendben megrendezésre került.
1. Tamási
2. Bér
3. Királyszentistván
4. Kiskunfélegyháza
5. Somogybabod
6. Csikóstőttős
7. Piliscsév helyszínekkel.
A versenyeken változó indulói létszám kb. 110-230 fő között volt. A Lady kategóriát kivéve
minden kategória értékelhető lett év végén.

SuperEnduro GP
A már szokásosnak mondható hazai SuperEnduro GP futam sajnos a covid járvány miatt
lemondásra került.

Nemzetközi eredmények
Az Enduro Team Hungary csapat színeiben versenyző Zsigovits Norbert az Enduro Világkupa
Open 4T kategóriájában az összetett 2. helyet szerezte meg, valamint futam győzelmet is
aratott. A SuperEnduro GP Junior kategóriájában pedig az összetett 5. helyen végzett. Szőke
Márk az Enduro Világkupa Open 2T kategóriájában szerzett 2. helyet a Portugál futamon,
azonban az éves értékelésben a dobogóról lecsúszott.

Díjátadó Ünnepség
A Díjátadót sajnos a korlátozások miatt nem tudtuk megrendezni, ez a 2022-es évre lett
elhalasztva.

Szakági szponzorok, megjelenések
A 2021-es évben mindkét sorozatnak volt névadó szponzora: az Enduro sorozatoknak a 3P
Transport Kft., az Endurocross sorozatnak az MxGuards.com. Emellett szakági kiemelt
támogatóként a CL4 Offroad Motoros Iskola, a Versus, a Berner és a KTM Centrum is a
partnereink voltak az évad során. Továbbá, több mint 10 cég lett a szakág elkötelezett
támogatója.
A versenyekről készült fényképes és szöveges beszámolók megjelentek többek között a
legnagyobb hazai motoros weboldalon, a sportmotor.hu-n.

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni egész éves munkáját a Szakági Tanács tagjainak: Dravecz Balázs
Hadobás Ádám, Kolmont Péter, Kolozsvári Péter, Nádor Lajos, Tóth László, Vágó Norbert.
Továbbá minden olyan embernek, aki munkájával hozzájárult a szakágunk 2021-es
versenyévadának sikeres lebonyolításához!

Eger, 2022.04.15.
László Márk
Szakágvezető

2021. évi sportszakmai beszámoló – flat track

A Flat Track Szakág 2021-es beszámolóját az alábbiakban tudom részletezni:
- 2021 júniusában megalakult a szakág, de nem volt tervezve magyar rendezésű verseny.
- 2021 őszén Debrecen adott otthont a Flat Track VB egyik fordulójának, amit a nemzetközi rendszer
miatt a Salak szakág szervezése alá tartozott
- elhatározásra jutott, hogy 2022-ben megrendezésre kerül a Flat Track Magyar Bajnokság és Kupa

Köszönöm,
Biel Richárd
Flat Track szakágvezető

Magyar Motorsport Szövetség
Gyorsasági szakág
2021. évi beszámoló

2021. évi részletes sportszakmai és pénzügyi beszámoló
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MAMS Gyorsasági szakág

2021 évi beszámoló

1. Bevezető
A Magyar Motorkerékpáros Szövetség 1906-ban alakult. 1920-ban a Királyi Magyar Autoclubon belül
motoros osztály létesült, amely 1945-ig irányította a motorsport tevékenységet. A Magyar Motorsport
Szövetség 1948-ban alakult és 1978-ig, a Magyar Autó és Motorsport Szövetség megalakulásáig
jogutódként működött. 1996-ban az autósport kiválásával ismét eredeti nevén Magyar Motorsport
Szövetség (MAMS) folytatta munkáját. A Magyar Motorsport Szövetség egységesíti a hazai
motorkerékpársport mind a 11 szakágát, amelyek: a gyorsasági, a motocross, az enduro, a tereprally, a
dragbike, az old timer, a quad, a stunt riding, a supermoto a trial és a salakmotor szakágak.
Jelen dokumentum a Gyorsasági Szakág 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolója.

2. Vezetői összefoglaló
A szakág vezetője 2020. szeptemberétől Marsalkó Pál.
A 2021. évi szezont is beárnyékolta a világjárvány, mely nem csak a versenyek tervezését tette
bizonytalanná, de érezhetően befolyásolta a szponzorok aktivitását is. Mindenki óvatosabban hoz/hozott
döntéseket. Ebben a helyzetben mégis egyhangúlag hoztuk meg a döntést, miszerint jelentős
kockázatokat vállalva, és próbálva igazodni a folyamatos korlátozásokhoz, mind a felnőtt OB valamint
az utánpótlás bajnokságot is megszervezzük. A versenyek rendezését az általánosan tapasztalható
világgazdasági helyzet is nehezítette, mivel a bérek, pályabérleti, rendezési szolgáltatási díjak is jelentős
mértékben növekedtek. A járvány alatti kormányzati intézkedések, a licencek kvázi kötelezővé tételével
pozitív hatással voltak a hazai sportokra, így a motorsportra is. Szerencsére a tagság pozitívan fogadta ezt a
helyzetet és megértette, hogy különösen a motorsportban fontosak a biztonsági egészségügyi biztosítási
feltételeknek való megfelelés, mind a saját mind a szervezők védelmének érdekében egyaránt.
Az

új

szakágban,

a

hazai

gyorsasági

motorsport

fejlesztése

érdekében,

saját

kapcsolatrendszerünket mozgósítva már 2020 őszétől elkezdtük a szakmai lobbit a terveink
megvalósításához. Ennek eredményeképpen született meg a „Drapál Terv” mely némi egyeztetést
követően Magyar Gyorsasági Motorsport fejlesztési koncepcióra módosult. Örömmel tapasztaltuk, hogy
2021-re a Terv több fejezetének megvalósítása érdekében is konkrét lépések történtek, mely lépések
válaszként igazolták, hogy érdemes volt a befektetett munka és jó az irányválasztás.. A Tervben komoly
hangsúlyt kapott, a hazai felnőtt OB és UP támogatása, hiszen ez az egyetlen lehetséges út a tehetségek
felfedezéséhez, gondozásához, a hazai motorsport széles körű társadalmi elfogadottságához, továbbá úgy
gondoljuk, e nélkül nem lehet magasabb szintre lépni.
3

MAMS Gyorsasági szakág

2021 évi beszámoló

Munkánk eredményeként, történelmi jelentőségű összefogás–Takarékbank-HUMDA-MAMS
együttműködési megállapodás – jött létre mely keretében a Takarékbank és a HUMDA a Magyar
Kormány Nemzeti Motorsport Stratégiájával összhangban közvetlenül támogatta a gyorsasági szakág
terveit.
Aláírásra került az a háromoldalú Takarékbank Zrt.-HUMDA Zrt. MAMS megállapodás, melynek
részeként egy 5 millió Ft felnőtt OB, valamint egy 8 millió Ft Utánpótlás OB támogatást kapott a
szakág.
A támogatás eredményeként 2021-ben sikeresen megrendezésre került egy 4 fordulós HUMDA
Takarékbank Országos Bajnokság és Kupa valamint egy 4 fordulós HUMDA Takarékbank Országos
Utánpótlás Bajnokság. A színvonalas rendezvények bebizonyították, hogy minimális támogatással is kisebb
csodát lehet tenni a hazai motorsportért.
Úgy gondoljuk, hogy a Gyorsasági Szakág által 2021-ben kiépítésre került versenyszervezési,
rendezési, promóciós rendszerét 2022-ben ugyanilyen támogatással – a már kialakult jó gyakorlat
elvét követve – nagyobb hatékonysággal, nagyobb média megjelenéssel tudjuk megvalósítani, melyet az
idei versenynaptárunkba és kommunikációs tervünkbe építünk be.
2021 november 17. díjkiosztó gálavacsorát tartottunk.
Rendhagyó módon a gyorsasági felnőtt és utánpótlás
supermoto és pitbike versenyzők együtt vették át díjaikat.
Több mint 200 résztvevő volt jelen a gálavacsorán sok
meghívottal, külföldi vendéggel, és külföldön versenyző
utánpótlás versenyzővel, méltó lezárása volt az évnek.

Marsalkó Pál
szakágvezető
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2.1 A Szakági Tanács
A szakági tanácsa tagjai:
Chrobák János - szakági tanács tag
Kolarovszki László - szakági tanács tag
Brezina Szabolcs - szakági tanács tag
Németh András - szakági tanács tag
Kelemen Krisztián - szakági tanács tag

2.1.1 A 2021-ben végzett tevékenységek
2020. decemberben az új Szakági tanács megkezdte egyeztetését a Szlovák Szövetséggel a közös bajsongági
modellhez való visszatérésről. Ennek eredménye egy közös rendezésű utánpótlás futam rendezése lett
volna a Slovakia ringen, melyet a járvány helyzet miatt és a problémás határ átlépés miatt törölni kellett. A
Szlovák Szövetség egész évben tájékoztatta tagságát a Magyar Nyílt Utánpótlás OB-val kapcsolatban ezért
északi szomszédunktól több versenyző is érkezett minden kategóriába.

3. Versenyrendezés
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A 2021. évi versenyek szervezése
A versenyek megrendezése számos személyi, anyagi és tárgyi feltétel együttes teljesülését kívánja. A
szervezési munkánkat az alábbi diagramm hitelesen szemlélteti:

A Szakági Tanács a versenyszervezés kapcsán 2021-ben az alábbi tevékenységeket végezte:
 Versenynaptár összeállítása
 Szervező bizottságok felállítása
 Versenykiírások, alapkiírások elkészítése
 Pályainspekciók
 Feltételek biztosítása, verseny engedélyek beszerzése

Tárgyi

Anyagi

Személyi

-

pálya

- bírói díjak

- értesítés

-

öltöző

- orvosi díjak

- nevezések

-

stb

- bérleti díjak

- jegyzőkönyv

 Hivatalos verseny zárási jegyzőkönyvek

4. A 2021. évben megrendezett vesenyek
 HUMDA-Takarékbank Motorsport Utánpótlás Bajnokság
helyszín: Visonta BSSW Gokart pálya
időpont: 2021.09.25 - 26
 Takarékbank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupa
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helyszín: Slovakiaring
időpont: 2021.09.20.
 Takarékbank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupa
helyszín: Hungaroring
időpont: 2021.08.30
 Takarékbank Utánpótlás Gyorsasági Bajnokság
helyszín: Kakucs
időpont: 2021.08.14 - 15
 Magyarország Nyílt Nemzeti Utánpótlás Gyorsasági Bajnokság
helyszín: Kecskemét
időpont: 2021.07.31 – 08.01
 Takarékbank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupa
helyszín: Slovakiaring
időpont: 2021.07.12
 FIM Oldalkocsis Világbajnokság
helyszín: Pannóniaring
időpont: 2021.06.25 - 27
 Takarékbank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupa
helyszín: Pannóniaring
időpont: 2021.05.17
 Magyarország Nyílt Nemzeti Utánpótlás Gyorsasági Bajnokság
helyszín: Visonta BSSW Gokart pálya
időpont: 2021.05.16
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Az utánpótlás bajnokság keretén belül a Takarékbank Utánpótlás Gyorsasági Bajnokságban 4 fordulót
sikerült megrendezni. Legnagyobb sikerünk hogy a megszokott kategóriákat sikerült nívós körülmények
között megrendezni, új pályák a versenysorozatba integrálásával, így nem vált unalmassá a sorozat.
A felnőtt bajnokságban a MAMS Gyorsasági szakágának munkája és a Takarékbank támogatása új
dimenziót nyitott sportunkban. A Takarékbank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupa valamint a
Magyarország Nyílt Takarékbank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupa sorozatban kiemelkedő
eredményt ért el.

4.2.

TAKARÉKBANK GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS KUPA 2021

A MAMS Gyorsasági Szakág munkájának köszönhetően 2021-ben rekord létszámú versenyző regisztrált és
váltott licencet.
Az utánpótlás és a felnőtt versenyzőket is figyelembe
véve 327 sportoló csatlakozott a Gyorsasági Szakág
kötelékébe. A szakág kitartásának köszönhetően ebben
a

COVID

korlátozásokkal,

létszámkorlátokkal,
súlytott

évben

is

határzárral,

rendezvényszervezési
sikerült

rekord

tilalmakkal

eredményekkel

megrendezni a
TAKARÉKBANK

GYORSASÁGI

ORSZÁGOS

BAJNOKSÁG

ÉS

KUPÁT.

A 4 fordulóra egy alkalommal a Pannónia-Ringen, két alkalommal a Slovakiaringen és egy alkalommal a
Hungaroringen került sor az alábbiak szerint:

Május 17. – Pannónia-Ring
Július 12. – Slovakiaring
Augusztus 30. – Hungaroring
Szeptember 20. – Slovakiairng
Valamennyi versenynapon 6 kategória került értékelésre:
OB / Élsport 600
OB / Élsport 1000
MK / Magyar Kupa 600
MK / Magyar Kupa 1000
Open 300 Magyar Bajnokság
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Open 250 Magyar Bajnokság
Habár sem az időjárás, sem a járvány időszaka nem kedvezett a sorozatnak, a kategóriákban
rendezvényenként mindösszesen átlagosan 80 versenyző állt fel a rajtrácsokra.

Végeredmény, Magyarország Nyílt Takarékbank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupa 2021:
Országos Bajnokság Open 1000 kategória
1. Magyar Bajnok 2021- Gyutai Adrián
2. helyezett - Ash Jones
3. helyezett - Hirczi Zoltán
Országos Bajnokság Open 600 kategória
1. Magyar Bajnok 2021 - Molnár Gergő
2. helyezett - Kecskés Bence
3. helyezett - Érsek Dániel
Magyar Kupa Open 1000 kategória
1. Magyar Kupa Győztese 2021 - Majsa Gergely
2. helyezett - Szarka Gábor
3. helyezett - Enyingi Tamás
Magyar Kupa Open 600 kategória
1. Magyar Kupa Győztese 2021 - Ginzer Attila
2. helyezett - Füleki Ádám
3. helyezett - Molnár Bence
Országos Bajnokság Open 300 kategória
1. Legeredményesebb Versenyző - Ádám Róbert
2. Legeredményesebb versenyző - Nagy Attila
3. Legeredményesebb versenyző - Hamilton -Owen Lukács Brett
Országos Bajnokság Open 250 kategória
Legeredményesebb Versenyző - Varga Tibor

A 4 forduló közül kiemelkedett a Hungaroring eseménye, ahol 160 gyorsasági motoros és közel 500 fős
néző élhette át hosszú évek után újra a versenyzés élményét Magyarország elsőszámú versenypályáján.
A versenysorozat megvalósulásának alappillérét biztosította a Gyorsasági Szakág és a Takarékbank által
kötött névadó szponzori megállapodás, amely nagyságrendjét tekintve szintén egyedülálló eredmény a
sportág történetében.
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Az eseménysorozat zárásaként a MAMS Gyorsasági Szakága 2021. november 27-én ünnepélyes díjátadó
keretében 220 vendég, versenyző, sportszakember és támogató színe előtt tüntette ki díjazott versenyzőit,
bajnokait. Ezen esemény nagyságrendjével és színvonalával szintúgy etalont emelve.

Foto: Kőházi Tamás

4.3.

Gyorsasági szakág utánpótlás 2021

A Magyar Motorsport Szövetség 2021. január 6. napján Magyarország Nyílt Nemzeti Utánpótlás és
Élsport Rövidpályás Gyorsasági Bajnokságának 2021. évi megszervezésére irányuló szerződést kötött a
Black Star Speedway Kft.-vel
A Szervező a világjárvány ellenére minden erőfeszítést megtett a MAMS elnökségének és gyorsasági
szakágának segítségével annak érdekében, hogy meg tudja szervezni a 2021-es utánpótlás bajnokságot. Az
év elején hatályban lévő járványügyi intézkedések miatt a versenynaptár megalkotása nem kis fejtörést
okozott a Szervezőnek, mivel szerettünk volna egy külföldi fordulót is beiktatni, így nemcsak a magyar,
hanem a szlovák járványügyi helyzetet is figyelnünk kellett. Sajnos többszöri módosítás ellenére a Slovakia
Ringre tervezett fordulót le kellett mondanunk, mivel a határátlépéssel kapcsolatos rendelkezések túl nagy
terhet róttak volna a fiatal jellemzően nem oltott versenyzőkre, amelyet Ők és szüleik nem tudtak vállalni.
A

Bajnokságba

új

színt

vittünk,

mivel

a

versenysorozat közé régen használt pályák kerültek,
visszatért a kecskeméti és a visontai pálya is.
Versenysorozatunkat a Supermoto és a Pitbike
utánpótlás

bajnoksággal

közös

szervezésben

rendeztük meg, ennek a több kategóriában induló
versenyzők örültek igazán. A közös szervezést
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segítette, hogy a MAMS Gyorsasági és Supermoto szakága megállapodást kötött a Pitbike bajnokság közös
szervezésével kapcsolatban. A 2020. év után újra lett Országos Bajnokság
A Szervező az alábbi fordulókat bonyolította le:
Esemény

Dátum

Helyszín

1. forduló

Május 15-16.

Black Star Speedway - Visonta

2. forduló

Július 31. – Augusztus 1.

Birizdokart Gokart Stadion Kecskemét

3. forduló

Augusztus 14-15.

Kakucs Ring - Kakucs

4. forduló

Szeptember 25-26.

Black Star Speedway - Visonta

Bajnokság

1. Forduló
Verseny időpontja: 2021.05.15-16
Verseny helyszíne: Black Star Speedway – Visonta
Versenykiírás:
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Kategóriák: Yamaha PW 50
Mini GP (OHVALE 110, IMR 110, NSF 100)
Bajnokság állása a futam után, és a futamon szerzett pontok:
YAMAHA PW50
Poz.
Név
1
URBANCOK Simon
2
HERNÁDI Gergő
3
VINCZE Máté
4
PÉCELI Dávid
5
DÉZSI Miklós
6 FAZEKAS Péter László
7
MÉSZÁROS Ádám
8
MASÁR Roman jun.
LUKÁCS Lilianna
KOVÁCS Bence
MINI GP
Poz.
Név
1
BARTA Kristóf
2
LEVÁNSZKY Ádám
3
MOHAI Márk Ármin
4
HABI Zalán Huba
5
SZKLENÁR Milán
6
DÉZSI Péter
BERECZKI Dávid Zsolt
Cech Viktor jun.
MÉSZÁROS Roland

Ország
SVK
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN
HUN

Egyesület
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület
Bódis Formation SE
Chrobák Motorsport Egyesület
Bódis Formation SE
Chrobák Motorsport Egyesület
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület

Motor BSSW Visonta
Yamaha
25
25
Yamaha
20
20
Yamaha
11
16
Yamaha
16
0
Yamaha
Yamaha
13
10
Yamaha
Yamaha
0
13
Yamaha
10
11
Yamaha

Ország
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN

Egyesület
Bódis Formation SE
Bódis Formation SE
Bódis Formation SE
Motomax Motorsport Klub
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület
Motomax Motorsport Klub
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület

Motor BSSW Visonta
Ohvale
20
25
Ohvale
11
13
Ohvale
13
11
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
25
16
Ohvale
16
25
Ohvale

Összesítés: A Bajnokság első fordulóját nagyon megnehezítette a járvány ügyi korlátozás, illetve a
rendkívül csapadékos időjárás. Ennek ellenére a verseny hétvége jó hangulatban telt.
2. Forduló
Verseny időpontja: 2021.07.31-2021.08.01.
Verseny helyszíne: Birizdokart Gokart Stadion – Kecskemét
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Versenykiírás:

Kategóriák:
Yamaha PW 50, Mini GP (OHVALE 110, IMR 110, NSF 100)
Bajnokság állása a futam után, és a futamon szerzett pontok
YAMAHA PW50
Poz.
Név
1
URBANCOK Simon
2
HERNÁDI Gergő
3
VINCZE Máté
4
PÉCELI Dávid
5
DÉZSI Miklós
6 FAZEKAS Péter László
7
MÉSZÁROS Ádám
8
MASÁR Roman jun.
LUKÁCS Lilianna
KOVÁCS Bence
MINI GP
Poz.
Név
1
BARTA Kristóf
2
LEVÁNSZKY Ádám
3
MOHAI Márk Ármin
4
HABI Zalán Huba
5
SZKLENÁR Milán
6
DÉZSI Péter
BERECZKI Dávid Zsolt
Cech Viktor jun.
MÉSZÁROS Roland

Ország
SVK
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN
HUN

Egyesület
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület
Bódis Formation SE
Chrobák Motorsport Egyesület
Bódis Formation SE
Chrobák Motorsport Egyesület
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület

Motor Kecskemét
Yamaha 20
25
Yamaha
0
0
Yamaha 16
20
Yamaha 25
9
Yamaha 13
16
Yamaha 10
11
Yamaha 11
0
Yamaha
0
13
Yamaha
Yamaha

Ország
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN

Egyesület
Bódis Formation SE
Bódis Formation SE
Bódis Formation SE
Motomax Motorsport Klub
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület
Motomax Motorsport Klub
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület

Motor
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale

Kecskemét
25
25
10
20
11
10
20
16
16
13
13
11
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Összesítés: A rendezvényekre vonatkozó korlátozások feloldásra kerültek, így a második fordulót már
nagyobb létszámmal tudtuk megtartani. Hosszú évek óta először sikerült újra versenyt szervezni a
kecskeméti pályára, melynek nagyon örültek a versenyzők és nézők is.

3. Forduló
Verseny időpontja: 2021.08.14-15. Verseny helyszíne: Kakucs Ring – Kakucs
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Versenykiírás:
Kategóriák: Yamaha PW, 50 Mini GP (OHVALE 110, IMR 110, NSF 100) Bajnokság állása a futam után,
és a futamon szerzett pontok:
YAMAHA PW50
Poz.
Név
1
URBANCOK Simon
2
HERNÁDI Gergő
3
VINCZE Máté
4
PÉCELI Dávid
5
DÉZSI Miklós
6 FAZEKAS Péter László
7
MÉSZÁROS Ádám
8
MASÁR Roman jun.
LUKÁCS Lilianna
KOVÁCS Bence
MINI GP
Poz.
Név
1
BARTA Kristóf
2
LEVÁNSZKY Ádám
3
MOHAI Márk Ármin
4
HABI Zalán Huba
5
SZKLENÁR Milán
6
DÉZSI Péter
BERECZKI Dávid Zsolt
Cech Viktor jun.
MÉSZÁROS Roland

Ország
SVK
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN
HUN

Egyesület
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület
Bódis Formation SE
Chrobák Motorsport Egyesület
Bódis Formation SE
Chrobák Motorsport Egyesület
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület

Motor
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha

Kakucsring
16
11
25
25
11
13
9
0
13
16
10
10
20
20

Ország
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN

Egyesület
Bódis Formation SE
Bódis Formation SE
Bódis Formation SE
Motomax Motorsport Klub
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület
Motomax Motorsport Klub
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület

Motor
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale

Kakucsring
25
25
16
16
10
13
20
11
13
20
11
0

4. Forduló, Verseny időpontja: 2021.09.25-26. Verseny helyszíne: Black Star Speedway – Visonta
Versenykiírás:
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Kategóriák:
Yamaha PW 50
Mini GP (OHVALE 110, IMR 110, NSF 100)
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Bajnokság állása a futam után, és a futamon szerzett pontok:
YAMAHA PW50
Poz.
Név
1
URBANCOK Simon
2
HERNÁDI Gergő
3
VINCZE Máté
4
PÉCELI Dávid
5
DÉZSI Miklós
6 FAZEKAS Péter László
7
MÉSZÁROS Ádám
8
MASÁR Roman jun.
LUKÁCS Lilianna
KOVÁCS Bence
MINI GP
Poz.
Név
1
BARTA Kristóf
2
LEVÁNSZKY Ádám
3
MOHAI Márk Ármin
4
HABI Zalán Huba
5
SZKLENÁR Milán
6
DÉZSI Péter
BERECZKI Dávid Zsolt
Cech Viktor jun.
MÉSZÁROS Roland

Ország
SVK
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN
HUN

Egyesület
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület
Bódis Formation SE
Chrobák Motorsport Egyesület
Bódis Formation SE
Chrobák Motorsport Egyesület
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület

Motor
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha

BSSW Visonta
10
11
25
25
20
16
16
20
13
13
7
7
11
10
8
8

Ország
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN

Egyesület
Bódis Formation SE
Bódis Formation SE
Bódis Formation SE
Motomax Motorsport Klub
Chrobák Motorsport Egyesület
Chrobák Motorsport Egyesület
Motomax Motorsport Klub
Slovakia
Chrobák Motorsport Egyesület

Motor
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale
Ohvale

BSSW Visonta
25
25
9
9
16
20
20
13
13
16
10
10

9

9

11

11

Összesítés: Tekintettel arra, hogy a Slovakia Ringre tervezett utolsó fordulót a járványügyi intézkedések
miatt nem tudtuk megtartani, így a visontai verseny lett a záróforduló.
A végeredmény a következő:

Poz.
Név
1
URBANCOK Simon
2
HERNÁDI Gergő
3
VINCZE Máté
4
PÉCELI Dávid
5
DÉZSI Miklós
6 FAZEKAS Péter László
7
MÉSZÁROS Ádám
8
MASÁR Roman jun.
LUKÁCS Lilianna
KOVÁCS Bence

Ország
SVK
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN
HUN

Poz.
1
2
3
4
5
6

Ország
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
SVK
HUN

Név
BARTA Kristóf
LEVÁNSZKY Ádám
MOHAI Márk Ármin
HABI Zalán Huba
SZKLENÁR Milán
DÉZSI Péter
BERECZKI Dávid Zsolt
Cech Viktor jun.
MÉSZÁROS Roland

YAMAHA PW50
Egyesület
Motor BSSW Visonta Kecskemét
Slovakia
Yamaha
25
25
20
25
Chrobák Motorsport Egyesület Yamaha
20
20
0
0
Chrobák Motorsport Egyesület Yamaha
11
16
16
20
Bódis Formation SE
Yamaha
16
0
25
9
Chrobák Motorsport Egyesület Yamaha
13
16
Bódis Formation SE
Yamaha
13
10
10
11
Chrobák Motorsport Egyesület Yamaha
11
0
Slovakia
Yamaha
0
13
0
13
Chrobák Motorsport Egyesület Yamaha
10
11
Chrobák Motorsport Egyesület Yamaha
MINI GP
Egyesület
Motor BSSW Visonta Kecskemét
Bódis Formation SE
Ohvale
20
25
25
25
Bódis Formation SE
Ohvale
11
13
10
20
Bódis Formation SE
Ohvale
13
11
11
10
Motomax Motorsport Klub
Ohvale
20
16
Chrobák Motorsport Egyesület Ohvale
16
13
Chrobák Motorsport Egyesület Ohvale
13
11
Motomax Motorsport Klub
Ohvale
25
16
Slovakia
Ohvale
16
25
Chrobák Motorsport Egyesület Ohvale

Kakucsring
16
11
25
25
11
13
9
0
13
16
10
10
20
20

BSSW Visonta
10
11
25
25
20
16
16
20
13
13
7
7
11
10
8
8
9

Kakucsring
25
25
16
16
10
13
20
11
13
20
11
0

9

BSSW Visonta
25
25
9
9
16
20
20
13
13
16
10
10

11

11

Össz
143
140
123
95
84
78
72
42
21
18
Össz
195
104
104
100
91
55
41
36
22
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5. Média megjelenések, szponzoráció
A szakág 2021 első negyedévében indította el hivatalos közösségi média oldalát, mely egy kétoldalú
információs fórum a modern kor trendjeinek megfelelően. Az oldal népszerűségét bizonyítja, hogy fizetett
reklámkampányok nélkül már a második negyedévben elérte az 1000 fő követőszámot, ami tovább
növekszik. Követői a szakmai tartalmaknak köszönhetően legfőképp a célközönségnek számító, a
motorsportban érdekelt versenyzők és csapattagok. Az oldal a statisztikák szerint 8000 fős közönséget
szólít meg hétről hétre, ami tovább növekszik. Az elmúlt évben 132 hír, közlemény, szakmai információ,
beszámoló vagy képriport színesítette tartalmát.
Az eseménysorozat zárásaként a MAMS Gyorsasági Szakága 2021. november 27-én ünnepélyes díjátadó
keretében 230 vendég, versenyző, sportszakember és támogató színe előtt tűntette ki díjazott versenyzőit,
bajnokait. Ezen esemény nagyságrendjével és színvonalával szintúgy etalont teremtve.
A pandémiára való tekintettel a szervezők nem vettek igénybe külön marketing eszközöket a rendezvény
promótálására. Az elkészült képeket és anyagokat a saját hivatalos csatornáin keresztül prezentálta így is
erősítve a kommunikációs csatornáit a tagság felé.
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A teljes szakág meghívást kapott a rendezvényre és a regisztrációk után 230 fővel sikerült a rendezvényt
lebonyolítani. A díjazottakon és a meghívottakon kívül a létszám több mint fele külön fizetett a
részvételéért így kijelenthető, hogy igény van egy komoly, magas színvonalú díjátadóra.
A rövid megnyitó után a díjátadásra került sor, amit a supermoto szakág
indított majd az utánpótlás és végül az est fénypontjaként a felnőttek is
átvehették megérdemelt díjaikat mind a kupában mind a bajnokságban. A
szakág kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a külföldön hazánkat képviselő
versenyzők is díjazásban részesüljenek így meghívottként vett részt
mindenki. A meghívást mindenki elfogadta és a regisztrálókkal együtt
kijelenthető, hogy a részvételi arány a rendezvényen kimagaslóan magas volt
hisz több mint 97%-os volt.
A hivatalos meghívottak között szerepelt a sportág hazai vezetéséből szinte
mindenki, támogatók és kiemelt személyek is:
Hermann Henrik MAMS elnök
Szabó Henrik tanácsadó HUMDA Zrt.
Talmácsi Gábor hazánk gyorsasági világbajnoka
Bulcsu Rezső FIM Gyorsasági Bizottsági tag
Köbli Réka Takarékbank
Zólyomi Andrea MAMS főtitkár
Rövid összegzésként kijelenthető, hogy nagy szükség van a tagság ilyen jellegű kiszolgálására a jövőben is.
Ezért a 2022-es év zárásaként egy hasonló, de létszámában és színvonalában magasabb évzáró rendezvény
megszervezéséről döntött a szakági tanács.
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6. Pénzügyi beszámoló
6.1. 2021-es pénzügyi beszámoló
A 2021-es évet 3.749.000 forintos egyenleggel nyitotta és 6.903.000 forinttal zárta a szakág. Összesen 13
millió forint szponzori támogatást sikerült eszközölni, ami egyedülálló siker a sportág történetében. A
licenszdíjakból származó bevétel szintén kiemelkedően magas, közel 1,5 millió forint volt. Mind az
utánpótlás, mind a felnőtt bajnokságok szervezését versenyenkénti elszámolás mellett támogattuk,
összesen 10,36 millió forint értékben. A versenyenkénti támogatás összege átlagosan 500 ezer forint volt,
ugyanakkor a Hungaroringen szervezett OB és Kupa támogatási összege, a pálya magas bérleti díja miatt
ennek a többszörösét – mintegy 3 millió forintot - tette ki.
A szakági bevételek és kiadások listáját az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Nyitóegyenleg

3 749 000

Bevételek összesen

19 299 972
versenyzői licensz díjak
Versenyszervezési jogdíjak

50 000

Pálya licensz díjak

217 000

Rajtengedély díjak

173 000

Névhasználati díjak

317 500

Szponzori támogatások

13 000 000

Versenyrendezési díjak

2 660 000

Áfa jóváírás

1 404 222

Kiadások összesen

16 138 693
Bajnokság szervezési támogatások
Marketing

Záróegyenleg
*2022-es tétel

1 478 250

10 360 000
1 016 000

Gálaest támogatás*

355 600

Pályahasználati díjak

142 240

Banki költségek

199 795

Egyéb kötségek

879 778

Versenyzői támogatások

709 600

Áfa fizetési kötelezettség

2 831 280
6 903 027
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6.2. 2022-es egyszerűsített pénzügyi terv
Terveink szerint a korábbi szponzori együttműködéseket 2022-ben is folytatni tudjuk, így mind az
utánpótlás, mind a felnőtt versenyek pénzügyi háttere biztosított lesz.
A licensz-, és versenyrendezési díjakból az előző évhez hasonló bevételre számítunk. A versenynaptár
2022-ben is tartalmazza a Hungaroringet, így kiadás oldalon is a tavalyihoz hasonló támogatási összegeket
terveztünk.

A 2022-es pénzügyi tervet az alábbi táblázatban mutatjuk be:
Nyitóegyenleg

6 903 027

Bevételek összesen

14 450 000
versenyzői licensz díjak
Versenyszervezési jogdíjak

50 000

Pálya licensz díjak

250 000

Rajtengedély díjak

150 000

Szponzori támogatások

10 000 000

Versenyrendezési díjak

2 500 000

Kiadások összesen

14 450 000
Bajnokság szervezési támogatások
Marketing

Záróegyenleg

1 500 000

10 000 000
1 016 000

Gálaest támogatás*

355 600

Pályahasználati díjak

500 000

Banki költségek

200 000

Egyéb kötségek

1 234 000

Áfa fizetési kötelezettség

1 500 000
6 903 027
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7. Összegzés, javaslatok a jövő évre
Ahhoz, hogy a 2022-es évben az a2021-ben megkezdett munka sikeresen folytatódjon az alábbiakra van
szükség:


A 2021-es szponzorokat szükséges megtartani a következő évre is, igényeiket maximálisan ki
kell szolgálni. A minimálbér emelkedése és az inflációs ráta megugrása miatt várhatóan a
szervezési költségek jelentősen megemelkednek, melyek a versenyzők felé nem tovább
háríthatok. Fentiekből adódik, hogy a szponzorok nélkül csak jelentős veszteséggel
szervezhetők meg a bajnokságok. Fentiek miatt a szponzorokkal a tárgyalásokat már év elején
meg kell kezdeni. A beszámoló lezárása előtt a szponzori egyeztetések eredményesen
lezárultak.



Egyeztetni kell szakági szinten az Alpok Adria verseny sorozattal, célszerű lenne egy OB UP
futamot az AA sorozatba integrálni. Ebben az esetben Magyarországon lenne egy AA
verseny, ennek egyeztetést a szervezőkkel meg kell kezdeni évelején. A beszámoló lezárása
előtt az egyeztetések elkezdődtek.



A Covid járvány és az alacsonyabb generációs létszám hatása, hogy a kezdő 5-7 éves
korosztályból egyre kevesebben választják a motorozást. Fenti folyamatot jeleztük a tavalyi
évben is. Fentiekkel szemben csak egy jól szervezett toborzással a sport belépő szinten
történő bemutatásával lehet megfordítani. A toborzást (road show) az egész országra ki kell
terjeszteni, ezekbe célszerű lenne az általános iskolákat is bevonni. Azok a szülők, gyerekek
akik nyitottak a sport irányába, edzőhöz kell hogy kerüljenek, majd onnan az OB keretein
belül kell biztosítani versenyzési felületet (akár kis teljesítményű egyforma elektromos
motorokkal)



A kis pályákon, kis teljesítményű elektromos motorokkal már napjainkban megkezdhető az
edzés és a versenyzés a szakág és a szervező is nyitott egy elektromos kategória létrehozására.
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Kedves Sporttársaim!!!
Mint tudjátok én csak 2022. januárjától töltöm be a motocross szakág vezető pozícióját, így a
szakággal kapcsolatban még vannak hiányosságaim, főként a múltból - kérlek titeket, hogy a
beszámolót ennek figyelembevételével olvassátok.
A motocross szakág jelenleg nehéz helyzetben van, így ezen mindenképpen jo lenne változtatni a
közeljövőben, a felmerülő hibákra és problémákra megoldásokat kell találni a 2023-as versenyidény
megtervezésekor. A jelenlegi rendszerben nincs pénz, nincsennek támogatók, nincs kommunikáció és
megfelelő megjelenés. Ez az jelenti, hogy a fejlődés ebben a formában nem lehetséges.
A 2021-es évben 19 verseny került megrendezésre hazai pályákon 2021. márciusa és októbere
között. Volt, amely több nézővel és volt amelyik kevesebbel, de végül október 31-én kijelenthettük,
hogy sikeres bajnokságot, versenysorozatokat zártunk. A Piliscséven megrendezett verseny
különlegessége volt az évben, hogy élő közvetítést sikerült szervezni. A díjkiosztóra 2022.
márciusában került sor Kiskunlacházán - csak rosszat tudnék róla mondani.
Ez az időszak tulajdonképpen az ismerkedés időszaka, korábban senki sem vállalta el a szakág
vezetését. A 2021-es évben a szakági tanács irányította a folyamatokat, mely az idei évben hasonló
tagsággal segíti a munkámat. Tulajdonképpen a szakági tanács irányítja sport szakmailag 2021-ben és
2022-ben a magyar motocrosst.
Terveim szerint ez az év egy átmeneti évnek mondható, ahol gyűjtjük az információkat és a
tapasztalatokat – sajnos kevés eredményünk van az előző évről - , hogy 2023-ban már egy sikeres,
fejlődőképes szakágról beszélhessünk, mely rendelkezik támogatókkal, szponzorokkal, van
kommunikáció és megfelelő megjelenés.
Sportbaráti üdvözlettel,
Tökölyi László

Old Timer szakági beszámoló 2021
A szakág életében a 2021-es év javuló eredményeket hozott. Az évek óta
megrendezett MAMI Kupa mellett az Országos Bajnokság is megrendezésre került
hazai versenypályákon. A 2020-as járvánnyal súlytott év után lassan visszatért az élet a
versenypályákra. Négy hétvégén keresztül, egyre növekvő létszám mellett,
közönségsikert aratva, szoros versenyeken dőlt el az év végi bajnoki cím sorsa. A
versenyeken a nevezők áltagos létszáma elmaradt a járvány előtti létszámtól, de így
is 50-70 fő volt versenyenkként. Sok újrakezdő mellett új versenyzők is indultak.
A versenyeken kiemelt figyelmet szenteltek a szervezők a baleset-megelőzésnek, és az
OBB-vel közös programon ingyenes vezetéstechnikai oktatásokat is tartottak a nézők
számára is.
Az év végi díjátadón sokan voltak, nagyon jó hangulatban tudtuk előkészíteni a 2022es évet. A díjkiosztón megjelent nagyszámú vendég a 2021-es eredmények mellett az
idei év terveit is megismerhette.
A szakági költségvetés nagyon kis pénzből gazdálkodik. Az alacsony licencdíjakkal az
a célunk, hogy minél könnyebben elérhető legyen kis pénzből is a motorversenyzés.
Ezt olyan olcsó kategóriák igazolják, mint az MZ, Youngtimer, CBR125.
Összességében elmondhatjuk, hogy dolgos év elé nézünk. A körülményekhez képest
sikeres 2021-es évet zárhattunk, és ezzel megalapoztuk a következő éveket.
Tarapcsák Péter
szakágvezető

2021. Sportszakmai beszámoló – quad szakág

2021. évben a quad szakág a pandémia ellenére is sikeres évet zárt: 3 stílusban 9 bajnoki fordulót
rendezett.
Felemelő érzés volt, hogy az utánpótlás versenyzők létszáma igen emelkedő tendenciát mutatott.
11 kategóriában neveztek a versenyzők és a decemberi díjkiosztón több új bajnokot tudtunk
jutalmazni.
Az utánpótlás fejlődését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Saárossy Zalán 5 éves versenyzők első
évében bajnoki címet szerzett.
2022 évben kiemelt figyelmet szentelünk az utánpótlás nevelésre. Nem titkolt álmom, hogy 100 fő
fölé emeljem a quados palánták létszámát.

Tisztelettel:
Popik János
quad szakágvezető.
2022. 05. 03.

SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ
A salakmotoros szakágitanács tagjaiban és vezetőjének személyében a 2021. év során változás
nem történt.
Szakágunkban a 2021-as szezonban 500 ccm és 250 ccm kategóriákban került kiadásra
versenyzői licence.
A 2021. évben salak szakág területén 8 fő versenyző első osztályú 500 ccm, míg 1fő 250 ccm
licencét (közöttük egy külföldi). A 2. osztályú licenccel a MAMS Kupa versenyein lett volna
jogosultsága a versenyzőknek részt venni, ez a sorozat szervező hiányában nem került végül
kiírásra.
A Magyar-Szlovák-Szlovén Közös Bajnokság fordulók mindegyike megrendezésre és
lebonyolításra került, melynek következtében mindhárom szövetség a maga országában saját
szabályai szerint bajnokot hirdethetett. Ezen kívül kihirdetésre került a közös bajnokság
végeredménye is, a legjobb sportolók a záró fordulón, Nagyhalászban vehették át kupáikat.
2021. évi Magyarország Salakmotoros Egyéni Bajnok Fazekas Dennis lett.
2. helyezettje: Kovács Roland, 3. helyezettje: Milen Manev
2021. évi Magyar-Szlovák-Szlovén Egyéni Salakmotoros Bajnokság három legeredményesebb
sportolója:
Legeredményesebb: Matic Ivacic
2. legeredményesebb:Anze Grmek
3. legeredeményes:Nick Skorja
Versenyzőink részt vettek a megtartott FIM és FIME kvalifikáción, azonban senkinek nem
sikerült onnan tovább kvalifikálnia magát.
Nagyhalászban az alábbi FIM és FIME versenyek kerültek sikeresen, megrendezésre:
2021.05.22

Nagyhalász

FIME Salakmotoros U19 EB, 1. elődöntő

2021.06.19

Nagyhalász

FIM Salakmotoros GP kvalifikáció

Debrecenben az alábbi FIM és FIME versenyek kerültek sikeresen, megrendezésre:
2021.07.10

Debrecen

FIME Salakmotoros Páros EB

2021.09.18

Debrecen

FIM Flat Track Világbajnokság

A fenti versenyek közül mindenképpen kiemelendő a két FIM rendezvény, amivel ismét újra
visszakerült a MAMS a salakmotoros világelit körébe. Ezt tovább fokozza az a nemzetközi
visszhang, amit a Magyarországon előszőr megrendezésre kerülő Flat Track világbajnoki
döntősorozat egyik állomásának megrendezésért kapott a rendező Speedwolf Motorsport és a
MAMS közösen. Úgy emlegetik a nemzetközi szakmai körökben, hogy a „valaha volt
legjobban megrendezett Flat Track VB döntő”. A tényekhez tartozik, hogy ezt az eseményt a
Vasadi pályára az ArenaMoto igényelte meg és kapta meg a bizalmat az FIM szakembereitől.
A pálya előkészületeinek haladásáról az FIM-nek adott folyamatos riportolás mellett a
szervező(k) úgy döntöttek, hogy lemondanak a megrendezésről egy váratlan, a rendelkezésre
álló idő alatt a pályán belüli megoldhatatlannak látszó villamoshálózatot érintő probléma okán.

A MAMS és a szakág vezetősége egyeztetve a Debreceni Klub vezetésével határozta el, hogy
hivatalosan is megkéri a helyszín áthelyezését a FIM-nél, mely jóváhagyást követően került
Debrecenbe.
Továbbá kiemelendő az a nemzetközi szerepvállalás is, amit a MAMS szakemberei és a rendező
klubok tanúsítottak a 2021. évben a salak- és flat track sport nemzetközi fejlesztéséhez
kapcsolódóan. Nevezetesen a Nagyhalászban megrendezett FIM SGP során került előszőr éles
helyzetben, tétversenyen kipróbálásra az automatikus startszalag indító szerkezet. Ami azóta a
FIM VB döntök esetében kötelező és minden más eseményen ajánlott. Nem mellékesen ezen
fejlesztés mögött a szintén magyar Chronomoto Kft. csapata áll.
Másik ilyen fejlesztés, ami szintén a Chronomoto Kft. csapata és a MAMS salakszakágában
tevékenykedő szakemberek közös sikere, hogy a Debrecenben megrendezett Flat Track VB
döntőn került bemutatásra első ízben azon időmérő egység, ami a vezetőbíró és a
versenyvezetés munkáját megkönnyítő, gyakorlatilag kontrollálható időn belül közbenső- ill.
végeredményt ad. Nem mellékesen egy mellékhatása ennek a fejlesztésnek, hogy a nézők a
saját mobiltelefonjukon követhetik a versenyzők teljesítményét online, egy QR-kód beolvasását
követően.
A szokásosan megrendezésre kerülő augusztus 20-i Debrecen Város Nagydíj kiemelkedően
színvonalasan került ismételten lebonyolításra.
A honi salaksport fő pillérei továbbra is a Nagyhalászi Motorsportért Sportegyesület és a
SpeedWolf Sportszervező Nonprofit Kft. volt. A vasadi ArenaMoto Kft. tevékenységét az
amatőr és az idősebb sportolók összefogásában és edzés lehetőségeinek megteremtésében
fejtette ki.
Sportszakmai vonalon továbbra is erős a szakág és a MAMS a jelenlétét. 2021. évben nem járt
le Clerk of the Course licence senkinek, így nem kellett azt megújítani. A technikai online
semináriumot Erlitz Imre, Kerékgyártó Botond, Daragó Gábor és Füzesséry Erik teljesítette
„Senior” és „All discipline” területen. Daragó Gábor és Füzesséry Erik részt vett a FIM és a
kiegészítő FIME vezetőbírói (referee) ismeretmegújító online képzésen. A FIM Europe Track
Racing bizottságában továbbra is Füzesséry Erik képviseli a MAMS érdekeit, valamint végzi a
Bizottságtól kapott feladatok teljesítését.

Jóváhagyva: MAMS Salak szakág által 2022.05.09.

Stuntriding sport 2021

Nem túl nagy tervekkel és legalább 2 bajnoki forduló tervével indultunk neki a
2021es évnek.
Úgy tűnt pandémia erre a szezonra is rányomja a bélyegét. Sok munka és
tárgyalás után sikerült megállapodnunk 2 forduló lebonyolításában az év
második felére. Ezeket sikeresen le is bonyolítottuk. Augusztus 20.-an
Kunmadarason 4 új versenyző jelölt is ott volt. Közülük 1 nevezett is div 2.-be.
Kicsit talán bővül frissül ez által a versenyzői paletta, aminek örülünk mivel
kicsit eltűnni látszott az utánpótlás. Átalakítottuk a szervezeti felépítést, jobban
szétosztottuk a feladatokat így gördülékenyebbé vált a versenyek szervezése és
lebonyolítása is. Sajnos több helyszínre nem volt lehetőségünk, csak egy teszt
edzés volt Tökölön melyből reményeink szerint bajnoki forduló lehet.
Rekordokat nem döntögettünk de legalább már közönség előtt
versenyezhettünk.

2022-es tervek:

Terveink szerint teljes legalább 3 fordulós szezon bonyolítunk melyből 2
forduló már fix. a 3. fordulóra jó kilátásaink vannak, 2 helyszínnel is tárgyalunk
ha véletlenül mindkettő megvalósul nem esünk kétségbe sőt örülnénk is a 4.
versenynek. Balmazújvárosban már rendeztünk fordulót viszont tavaly
helyszínt váltottak ami nekünk nem felelt meg verseny lebonyolítására.
Tárgyalunk a megoldásról. Tökölön egy évtizedes múlttal rendelkező autós
rendezvénnyel folynak tárgyalások. A helyszín tökéletes de a verseny anyagi
feltétele még nem biztosított. Folytatjuk az utánpótlás felkutatását és
ösztönzését, és tárgyalunk külföldi versenyzőkkel is akiket próbálunk a magyar
bajnokságba csábítani. Egyenlőre még sajna ott lebeg az egész felett a COVID
19 árnyéka de változatlan lelkesedéssel készülünk a jövő évre.

Szabó Ákos
Szakágvezető

MAMS SUPERMOTO SZAKÁG SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ 2021

Ebben az évben továbbra is éreztük a világjárvány negatív hatásait,
ami a versenyzői és nézői számokban mutatkozott meg.
Ennek ellenére szakágunk mindent megtett a sikeres országos bajnokság
lebonyolításának érdekében.
Versenyeinket továbbra is a MAMS
kategóriáival közösen szerveztük.

GYORSASÁGI

Szakágunk értékesítette a Supermoto országos
névhasználati jogát a BSSW VISONTA KFT. részére.

szakág

Utánpótlás

bajnokság

és

kupa

A legfontosabb célunk ebben a szezonban is az utánpótlás biztosítása
a sportágunk részére.
Létrehoztuk az utánpótlás MOTARD kategóriákat.
MiniMotard 90 SuperMotard 110 SuperMotard 140 és SuperMotard 160
kategóriákban vetélkedtek a legifjabb versenyzők
Mivel ez csak a második év volt ezekben a kategóriákban, így még az
alacsony részvételi létszám miatt nem tudtuk értékelni őket az éves
sorozat végén.
Az alapvető kategóriák idén is a Supermoto Open, ami BAJNOKSÁG és a
Supermoto Amatőr, ami KUPA rangon zajlott a versenyeken.
A 2021-es versenyszezonban a sorozatunk 4 fordulóból állt.
1. BSSW VISONTA
2. BIRIZDÓKART KECSKEMÉT
3. KAKUCSRING KAKUCS
4. BSSW VISONTA
Mind a négy forduló sikeresen lezajlott.
•
•

Supermoto Open kategória bajnoka Ádám Mihály lett ebben az évben.
Supermoto Amatőr kategória kupagyőztes Borbély György lett.

Nagy büszkeség számunkra, hogy az Osztrák Supermoto Bajnokság keretein
belül rendezett SM 65 kupát Bereczki Dávid nyerte meg hazánk számára
2021-ben.

2022-es terveink.

A következő szezonban
programunkat.

szeretnénk

tovább

erősíteni

az

utánpótlás

Reményeink szerint további fejlődő tendenciát mutatnak majd a MOTARD
kategóriáink.
A Supermoto Open és a Supermoto Amatőr kategóriáink továbbra is
maradnak a megszokott státuszukban.
A 2022-es sorozatunkban
versenyzőink számára.

szeretnénk

új

helyszíneket

behozni

a

Remélhetőleg ebben az évben is megfelelő háttér támogatást tudunk
szerezni a hazai Supermoto versenyek lebonyolításához.

Üdvözlettel:

MAMS SUPERMOTO SZAKÁG

Sportszakmai beszámoló
2021 évi tereprali sportszakmai-szakági beszámoló
Tisztelt Titkárság!
A 2021-es versenyévben egy teljesen új szakági vezetés kezdte meg a munkáját, a célunk az volt, hogy
egy stabil, hat versenyből álló kupasorozatot hozzunk létre, ahol teret tudunk engedni a hazánkban és
világviszonylatban is egyre népszerűbb sportágunk iránt érdeklődő versenyzőknek.
A versenyek szervezése és a rendezés az autós szakággal közösen folyik, az együttműködésünk stabil
és gördülékeny volt, amely a két szövetség összedolgozásának eredménye. Kupasorozatként indultunk
neki az évnek, amelyre 20 versenyző váltotta ki a licenszét. Ez a létszám igencsak biztatónak számított
az elmúlt év versenyeinek elmaradása után.
Hatversenyes kupasorozat szerepelt a kiírásban:
Riverside Bajával indítottuk az évet május elején, itt ért bennünket a következő kellemes meglepetés,
hiszen rekordszámú motoros versenyző regisztráltatta magát, hála az elmúlt évek markáns
sportdiplomáciai törekvéseinek, és a felépített kapcsolatrendszernek. A hazai versenyzők mellett
lengyel, cseh, szlovák és osztrák pilóták is érkeztek.
A folytatásra Romániába utazott a mezőny, ennek mindenki nagyon örült, hiszen a megszokott magyar
versenyek mellé üde színfoltnak ígérkezett a Baja Satu Mare. Az előzetes magas várakozáshoz képest
is teljes megelégedettséggel távoztunk Romániából, a szervezők kitettek magukért, és fantasztikus
versenyt rendeztek.
A következő állomás Bérre lett kiírva, de egy kis probléma adódott a szervezésben, és úgy nézett ki,
hogy elmaradhat a forduló. Egy váratlan csavar után azonban bekerült a képbe Nagykálló és a
Nyír1Baja, ami régi-új helyszínként tért vissza, amely a homokos talaj, és a helyi szurkolók
vendégszeretete miatt a versenyzőink körében nagy népszerűségnek örvend.
A sort Kalocsán folytattuk, ez a futam a Nyír1Bajára tervezett időpontban ugrott be, mint
tartalékhelyszín, és végül minden szempontból tökéletes versenyt hozott. Nagyon örültek nekünk a
helyiek, a polgármester személyes közbenjárásának köszönhetően jól szervezett rendezvényen
küzdhettünk a pontokért. A korábbiakhoz hasonlóan ez a hétvége is bonyodalmak és sérülések nélkül
zárult, közben pedig egyre jobban élesedett a kupagyőzelemért folytatott csata. Az utolsó fordulók
előtt minden kategóriában nyitott volt a küzdelem, a szurkolók legnagyobb örömére.
A nagyszerű felvezetés után augusztusban következett az év tereprali rendezvénye Várpalotán, a
HunGarian Baja. A világkupa futamra a világ több országából 31 motoros regisztrált - nagy büszkeség,
hogy a Dakar Rally-menő gyári HERO csapat is képviseltette magát. A tradicionális rendezvény ezúttal
is közönségsikert aratott, a rendező pedig újból világszínvonalú szakaszokkal kényeztette el a rajthoz
álló sportolókat.
A zárófordulót Nyirádon, a Raid of the Champions eseményen futottuk, ahol az évszakhoz képest enyhe
időjárás is segítette a munkánkat. Két napon keresztül rekordszámú nevező harcolt magával és a
technikával, szombatra pedig minden kupa gazdára talált.
Versenyzőink ebben az évben is világszerte számos nívós versenyen mérették meg magukat
(Lengyelország, Görögország, Spanyolország, Portugália, Marokkó), ahol remek eredményekkel
öregbittették hazánk és a sportágunk hírnevét.

A jövő évre sem áll meg a munka, terveink szerint újra egy kupasorozatba fogjuk össze a terepralizni
vágyó motoros versenyzőket. A cél, hogy új embereket hozzunk a sportba, és az egyre növekvő
népszerűséget felhasználva minél több nézővel ismertessük meg a tereprali élményt. A szakág
megmaradása és a fejlesztése is nagyon fontos a számunkra, ezért 2022-ben az utánpótlásnevelésre is
komoly energiákat fogunk mozgósítani. A másik célunk, hogy összefogjuk a külföldön versenyezni
vágyó sportolóinkat, és egy igazi magyar csapatot alkotva, egyfajta „válogatottként” képviseljük a
Magyarországot.

Garamvölgyi Zoltán szakágvezető

Magyar Motorsport Szövetség Triál Szakág
Sportszakmai beszámoló
2021

2019 év végén a Magyar Motorsport Szövetség triál szakágának új vezetése, a sportszakmai
tanács tagokkal kiegészülve mert egy nagyot álmodni! Ez az álom a triál motorsport hazai
népszerűsítése, felemelése és egy új, modern valamint a külföldi normákkal megegyező
versenyrendszer megteremtése volt. A terv első lépésében egy 4-5 éves fejlődési ciklus lett
meghatározva. Az összehangolt munkának köszönhetően mindössze két versenyszezon alatt
sikerült szinte minden előzetes tervet megvalósítani, sőt a várakozásokon felül bőven
túlszárnyalni!
2021-es versenyévad indításakor már látszott, hogy a szakág által megtervezett irány jó,
működik és ami a legfontosabb, hogy sikeres! A hazai versenyzői létszám folyamatosan nő
(korosztálytól függetlenül), a külföldi versenyzők egyre nagyobb számban vannak jelen a
hazai rendezésű futamokon, a külföldi szaksajtók is egyre jobban felfigyelnek az elért
eredményeinkre és sűrűbben cikkeznek a futamokról, valamint a szakág munkájáról.
Ennek a lendületnek is köszönhető, hogy a 2021-es évben már megjelentek az első
komolyabb támogatók is a szakág versenyei és a versenyzők körül, hogy a lehetőségeikhez
képest részt vegyenek ebben a fejlődésben.
A fejlődés a szakági vezetést is még több és hatékonyabb munkára sarkalta, így a
szabályrendszerünk módosításával már szélesebb kör számára tudtuk megadni a versenyzési
lehetőséget. A 2020-ban indított 3 kategória helyett, az idei évben már további 3 új
kategóriát is elindítva, összesen 6 tudásszintű kategóriában volt lehetősége a versenyzőknek,
hogy megmérettessék tudásukat!
A profi, haladó és kezdő kategóriák mellé bekerültek az expert (ez a profi kategória alatt
helyezkedik el), a junior (16 évnél fiatalabb versenyzők számára), valamint a classic kategória
ahol a 30 évesnél idősebb motorkerékpárokkal lehet indulni.
Nagy sikernek értük meg, hogy a 6 kategóriából egy kivételével mindenhol tudtunk bajnokot,
vagy kupagyőztest avatni! Az egy nem értékelt kategóriába sajnos a világjárvány és az ez
miatt kialakult versenyzői hiányzás szólt bele.
A versenyhelyszínek területén is folyamatosan dolgozik a szakági vezetés, hogy minél több és
érdekesebb helyszínen legyen lehetőségünk a sport népszerűsítésére. Bár 2021-re még nem
sikerült komolyabb eredményt, az előző évhez képest több versenyhelyszínt bemutatni,

mégis bizakodásra ad okot, hogy 2022-re már 3 új helyszín is biztosan bekerül a
versenynaptárba.
Sajnos a 2021-es versenyévadba is beleszólt többször is a világjárvány és annak kedvezőtlen
alakulása, a nehézségek ellenére 5 értékelt futammal tudtuk lezárni az évet és bajnokot,
illetve kupagyőzteseket avatni!

Öt futam után elért eredmények alapján a kategóriák dobogósai:
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság 2021
1. Jean Hudry-Prodon (FR) (Kognitív Hungary) – GasGas
2. Jules Hudry-Prodon (FR) (Kognitív Hungary) – Vertigo
3. Csizmazia Barnabás (Kognitív Hungary) – Montesa-Honda
MAMS Triál „Haladó” Kupa 2021
1. Seres Imre (Kognitív Hungary) – Montesa-Honda
2. Töttő Balázs (MotomaX MSC) – TRS
3. Hajas Zoltán (MotomaX MSC) – GasGas

MAMS Triál „Kezdő” Kupa 2021
1. Borsi Sándor (MotomaX MSC) – Beta
2. Blázsovics Máté (MotomaX MSC) – Beta
3. Borsi Samu (MotomaX MSC) – Beta

MAMS Triál „Junior” Kupa 2021
1. Blázsovics Ádám (MotomaX MSC) – Montesa-Honda
2. Hullé Levente (Korda Racing) – Beta
3. Kiss Álmos (MotomaX MSC) – Beta

MAMS Triál „Classic” Kupa 2021
1. Müller Lajos (Tamási Enduro és Krossz SE) – Beta
2. Hullé Gábor (Korda Racing) – Fantic
3. Werner Marschalek (DE) (MotomaX MSC) - Fantic

A 2021-as verseny szezonnak összesen 45 licences versenyző indult neki. Legnagyobb célunk,
hogy ezt a számot a lehetőségekhez képest minél feljebb tudjuk tornászni. Bár az egyik
legkisebb létszámú szakágként ténykedünk, ennek ellenére hiszünk sportunk erejében és
felismerve a benne lévő lehetőségeket, próbáljuk meg tovább építeni a triál versenysportot.
Az utolsó futam után elkezdtük megvalósítani a szakági edzéseket az ország több pontján,
melyeken lehetőséget biztosítunk azok számára, akik még csak ismerkednek a triál
motorsporttal. Az ismerkedésen kívül fontosnak tartottuk felmérni az igényeket, mind a
versenyzők, mind pedig a versenyt rendezők részéről. A szakági edzések alapján sikerült az
ősz végére összeállítani a 2022-es terveinket.
Ebben már szerepelt egy új kategória ötlete, amely a mai kornak és a jövő generáció
igényeinek is megfelel. Ez az E-Junior kategória.
Az E-Junior kategória elindításával a fiataloknak szeretnénk megfelelő versenykörülményeket
biztosítani, külön csak az Ő részükre kijelölt szekciókkal és saját szekcióbíróval. A
kategóriában kizárólag elektromos hajtású triálmotorokkal lehet indulni.
Kapcsolatunk folyamatos a környező országok (szlovák, osztrák, cseh, lengyel, horvát)
szövetségeinek triál szakágaival. A 2022-es versenynaptárak már ezen országok szakágaival
történt összehangolt munka eredménye, a versenyek időpontjainak ütközése elkerülése
végett.
A szakági tanács tagokkal megvitatva megalkottunk egy tervet a következő idényre, mely
terv tartalmazza az esetleges további járványügyi korlátozások alatti tevékenységünket, a
versenyek és a sportszabályzatunk, alapkiírásaink összehangolását a nemzetközi
szabályzatokkal, a futamok alatt tapasztalt hiányosságok pótlását, szekcióbírók, versenyzők
és szponzorok toborzását.
A versenyszezon végével első alkalommal rendeztük meg a triál szakág sportszakmai
szemináriumát. Itt célunk az volt, hogy a szakágban jelen lévő összes sportszakemberrel és a
versenyzőkkel közösen vitassuk meg az esetlegesen felmerült kérdéseket és azokra még az új
évad kezdete előtt megoldást tudjunk találni! A szeminárium a maga több mint félszáz
résztvevőjével egy nagyon fontos és sikeres rendezvény volt, melyet a jövőben minden év
végén szükségesnek látunk megtartani!
Munkánk meg is hozta gyümölcsét, mivel a tél végére sikerült összeállítanunk egy
nemzetközi szintnek megfelelő szabályozású triál szakágat. A 2022-es verseny szezonnak már
a terveink szerint több mint 50 licences versenyzővel, hét különböző tudásszintű
kategóriával, öt versenyhelyszínnel és komplett sportszakmai háttérrel vágunk neki.
És, hogy mit is értünk el két év alatt, azt a számok jól mutatják:
2020, 2021 és 2022 évkezdés számokban:

Licences versenyzők száma:
2020: 20 fő
2021: 46 fő
2022: +50

Kategóriák száma:
2020: 3 kategória (profi, haladó, kezdő)
2021: 6 kategória (profi, expert, haladó, kezdő, junior, classic)
2022: 7 kategória (profi, expert, haladó, kezdő, junior, E-Junior, classic)
Sportszakma:
2020: összesen 9 fő
1 fő sportfelügyelő
1 fő versenyigazgató
1 fő technikai felügyelő
6 fő szekcióbíró
2021: összesen 17 fő
1 fő sportfelügyelő
2 fő versenyigazgató
2 fő technikai felügyelő
1 fő vezető szekcióbíró
9 fő szekcióbíró
2 fő versenytitkár
2022: összesen 24 fő
1 fő sportfelügyelő
2 fő versenyigazgató
3 fő technikai felügyelő
1 fő vezető szekcióbíró
13 fő szekcióbíró
4 fő versenytitkár
Versenyhelyszín:
2020: 3 (Szeged, Sárisáp, Gyenesdiás)
2021: 3 (Sárisáp, Gyenesdiás, Tokod-Ebszőnybánya)
2022: 5 (Sárisáp, Nógrádsipek, Nyitra, Parádfürdő, Gyenesdiás)

Elért eredményeink azt mutatják, hogy az átgondolt és alkalmazott sportszakmai
stratégiánknak köszönhetően minden téren növekedést tudunk felmutatni, ami biztató jövő
felé mutat a hazai triál motorsport számára.
Hajrá Trial Hungary

Török János
Szakágvezető

