BESZÁMOLÓ
a SuperMoto szakág 2011. évi bajnoki versenyszezonjáról.
A szakág aktivitását alapvetően 2 részre kell bontani: 1. Supermoto, 2. Quad versenysorozatok.
SuperMoto
A Supermoto bajnoki sorozat mint évek óta, ezúttal is Nemzetközi Bajnokság címmel lett kiírva.
A megfogyatkozott versenyzői létszám miatt csak a Prestige kategóriában volt értékelhető a
bajnokság, itt viszont magas színvonalon, fordulónként több nemzet versenyzőinek részvételével
zajlottak a versenyek. A négyfordulós sorozat két versenye hazai, kettő külföldi pályákon, a helyi
nemzeti bajnokságok keretein belül került megrendezésre. Külön öröm számunkra, hogy a
nemzetközi bajnok saját versenyzőnk, Ónodi Benjámin lett.
2012-ben nagy esélyünk van egy népesebb mezőnnyel lebonyolítható Prestige és Open osztályos
bajnoki sorozatot szerveznünk Supermoto és Superquad kategóriákban, előre láthatólag 6
fordulóban, hazai pályákon. Az ehhez kapcsolódó szervezési folyamatok még zajlanak, de reményt
keltően alakulnak.
MX Quad
A MotoCross Quad sport bajnoki fordulói különböző motocross versenyekhez kapcsolódva zajlottak 7
fordulóban. A lehetőségek bizonyos helyzetekben korlátozottak voltak, hiszen a quadoknak nem
minden esetben felelt meg a hagyományos motocross pálya. Ennek ellenére, ahol a rendező
bevállalta a quadokat, látványos, kemény küzdelmeknek tapsolhatott a közönség. Két esetben a MX
Quad és a ShortTrack Quad egyazon helyszínen mérkőzött (Bugyi) és itt volt igazán élvezhető a
négykerekűek sokoldalúsága és látványos összecsapása.
2012-ben 7 fordulós OB-t tervezünk két élsport és egy utánpótlás osztályban. A versenyeket
motocross versenyekkel együtt, licences pályákon, de nem MX bajnoki eseményeken szeretnénk
megvalósítani.
ShortTrack Quad
A sportág speciális volta miatt ez a versenyforma csak jól előkészített, kemény vagy döngölt földes
vagy salakos pályán működtethető. Jó ötlet volt az utóbbi években, a sík területen kialakított,
odahordott dombokból képzett motocross pályák gyors, sík részein, vagy a pályák körül kijelölt STQ
nyomvonal. Az elmúlt évek kísérletei közül azonban a rallyecross és autócross rendezvényeken
betétszereplőként rendezett quad versenyek voltak a legsikeresebbek. Az ilyen közös eseményeken
közreműködő lebonyolító személyzet mindhárom szakág versenyének levezetéséből kiválóan
vizsgázott. A 6 fordulós sorozatban a kiírt Prestige és Open kategória egyaránt értékelhető volt. Ez a
versenyforma azért is támogatandó, mert ismét összehozza az elmúlt időszakban egymástól kissé
eltávolodott MAMS és MNASZ szakmai vezetését és a versenyzőket.
A 2012-es STQ bajnoki sorozatot ismét a rallyecross-autócross rendezvényekkel közösen kívánjuk
lebonyolítani. A versenynaptárt az MNASZ jóváhagyása után közölhetjük.
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