Magyar Motorsport Szövetség
2013. évi szakmai terv

Feladatok

A
ö

Szövetség a 2013 . évi szakmai feladatokat az Alapszabállyal, illetve a nemzetközi és egyéb szabályzatainkkal
ssáangban batár ozza meg'

Versenysport területén (érintett szakágak esetében)

a

nemzetközi szabályozások figyelembe vételévela magyar motorsport versen1,rendszerének
meghatározása és miíködtetése. A szakági alapkiírások, versenynaptiírak és versenykiírások elfogadása,

és azok alapján a
baj noks

versenyrendszer múködtetése, versenyek rendezése, kiilönös

ágokra és kupasoro

zatol<r

tekintettel

a

a

az utánpótlás nevelés koncepciójának szakágankénti kidolgozása, versenyrendszerének kialakítása,

_

bajnoki sorozatok kiírása és működtetése
minimumvizsga rendszer kialakítása azokban a szakágakban, ahol ez indokolt
online nevezési rendszer kialakítása

regisztrációs versenyrendszer meghatározása és működtetése' biztonságtechnikai kritériumrendszer
meghatározása
nemzeti válogatott kritériumrendszerének meghatározása, szakágankénti válogatott keret meghatározása

nemzetközi kapcsolattartás, részvétela nemzetközi szövetségek (FIM,

FIM Europe)

munkájában'

Sportdiplomáciai kapcsolatok megerősítése, új kapcsolat kialakítása

kapcsolattartás

és érdekképviselet az Emberi Erőforrás Minisáériummal' a Magyat

Bizottsággal, anemzetkizi motorsport szövetségekkel, illetve aLtazaitagszervezetekkel

olimpiai

Szabadidősport területén

- turisáikai-, illetve
-

kidolgozása

szabadidős motorozás feltételrendszerének átgondolása, lehetőség szerinti

MAMS tagsági kártya, ebheztartoző kedvezményrendszer átgondolása, lehetőség szerinti kidolgozása

A fent felsorolt területeken kitűzött feladatok végrehajtásához kiemelten szükséges:

_
*
_
_
_

szövetségi nyilvántartás vezetése (egyesiiletek, versenyzők, sportbírók, sportfelügyelők)

sportszakemberekképzése,továbbképzése
a

MoB

és a Testnevelési Egyetem által közösen

gyakorlat biáosítása
sportszakmai kollégiumok rijraszervezése, kiilönös

tekintettel az edzői kollégiumra

szabÍiyzatok szükség szerinti áttekintése
vagyoni értékűj ogok

-

elindított oKJ-s edzőképzésen való részvétel,szakmai

új raértékelése,szp

onzor ációs lehető ségek vizs gálata

a központi iroda hatékony működtetése, az adminisztráció
személyi háttér biztosítása

vezetése, a feladatok ellátásához sziikséges

média megielenés felülvizsgálata, médiaprogram kialakítása

Budapgst, 2013. február 5.

Hermann Henrik
e|nök

Sportszakmai

A 20I2.

szakágak

o
o

lő terv ezet 2012

évi szakdgi beszdmolók kiegészítéseképpennéhtÍny kiemeltenfontos esemény

o A MAMS
o

beszá mo

Elnöksége a 2012. évi verseny eredményeket jóváha1lta, a díjakat a
külön szakági díjkiosztó keretében adták át a legeredményesebb

versenyzőknek;
A MAMS a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően elkészíttette és az Elnökség
jóváhagyta a 20 12' évre szóló versenynaptárat és a szakági alapkiírásokat,
A kollégiumok és bizottságok' melyek a MAMS jogszerű működéséhez szükségesek
(orvosi, fegyelmi, felügyelői, sportbírói, sportfelügyelői, értékelő, környezetvédelmi
bizottság, biztonságtechnikai munkacsoport) tervezetten szakszerűen működtek az év
folyamán.
A MAMS szakágai számos nemzetközi versenyt rendeztek:
o oldalkocsis Világbajnokság, Nemzetközi E-power Bajnokság,
o Hungarian Baja Világkupa és Európa-bajnokság,
o Salakmotoros GP kvalifikációs futam,
o Flat Track Nemzetközi Bajnokság,
o DragbikeEurópa-kupa'
o Salakmotoros Egyéni Európa-bajnokság,
o SalakmotorosPárosEurópa-bajnokság,
o Cross-countryEurópa-kupa,
o Alpok Adria Enduro Bajnokság

. A20l2.

évi verseny évadban 83 tagegyesületünk 981 versenyzői licencet váltott
szövetségnél, versenyzőink 98 Versenyen vettek résá.

a

2012
Kiemelten kezelt feladataink az elmúlt évben:
Szabály'rendszer folyamatos hatmonizálása a vonatkozó új, nemzetközi (FIM,
UEM) szabályokkal
Alapkiírások al<tua|izálása az adott sportág folyamatos fejlesáésének igényével,
a
a
a

figyelembe véve az aktuális nemzetkózi trendeket és a költségcsökkentést,
Sportbírói, sportfelügyelői képzésés munká színvonalának meg1artása,
A szakági támogatás működtetése sportszakmai célok mentén,
A MAMS média és net jelenléténeklegköltséghatékonyabb megvalósítása a
fenntartható működés biztosítására.

Sportdiplomdcia
2012. évben a MAMS 7 tisztségviselője végzett munkát tagként a ktilonboző nemzetközi
szakmai szervezetekben (FIM? UEM és Alpok Adria bizottságok).

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.
Titkúrsdg

A Titkárság működése az év folyamán

a tagjaink, az

testületeink munkáj át hatékonyan támo gatta'

Elnökség, szakágvezetőink és egyéb

rövő

A 2013. évben a legfőbb kihívást a sportszakmai munka színvonalának emelése,
jogkövető és transzparens működés fenntartása mellett a MAMS működésének
fenntarthatósága

j

elenti.

Mind a sportszakma, mind a sportdiplomácia e cél eléréseérdekében _ a Szövetség
hosszú távon is fenntartható működése érdekében_ kell, hogy tevékenykedjen.

Meg kell ragadnunk minden olyan eszkört, irjítást mely a MAMS munkáját korszerűsíti,
működését költséghatékonyabbá teszi, mely tagiainak olyan további szolgáltatást
nyújt(hat), amely közvetve vagy közvetlenül hozzájárulhat a MAMS bevéieleinek
növekedéséhez.

Budapest, 2013. február 5.
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Mellékletek: 2012.évi sportszakmai beszámolók

Dragbike Szakági Beszámoló

A

2012-es év több szempontból is ktilönleges
volt a Dragbike Szakág számára. Egyrészt a
kunmadarasi rendezvényet aJubiteumi ]5. -évhez.értek,
ú7*es színvona1as abb, adragbike
versenyzés történetét is felvonultató rendezvénnyelke'joíáfi
a szezon' Másrésá újr.a sikertilt
Európa Kupa futamot rendeznünk, ami Európa
néhany-oro*gan* adatoti
*int
péidául Angliának és Németországrak. Ebben
"rut -"g,
a o.u", *.olr'yuerr mégis a Magyar
páIyáhaz

yffiT'it|j]k az idő és sebességlcsúcsok,
A Magyar Bajnokság

'n.ry

oriasi r.ey".ne"y sportdiplomáciailag is

soha nern volt még ennyire sikeres, rnirrt ebben
az évben'
nemzetköZi;e;nyü'; ilü;;sek versenyzőink jelenA kiemelt
lemi és
spofiteljesítményeket elérni _ versenyzői'letszama
es gJpát t..r'oikai íejlettsele emelkedett
így nem csoda, hogy a nyíIt bajnok'agtent meghirdetj'ón
"
versenyzőit sokszor utasították magrrk m1ge.rvrágyu'u"rr.nyzőink.
ryu.okon megjeienő 5 or.szág
ffierstreet és
Competition kategór'iáink _ melyek lehetőséget
íiztosítanakversenyzőink számara, hogy
a
nemzetközi
kategór'iáínk -- melyekben, a

u"Jiffi

porondon is megmutassák tuíásukat _
u.i."nyJn tseioLs'aguol,
Ausztriából, Szlovákiából és olaszországból érkeztet '"ina"'
r'o''a"r. versenyzők, így
nem csoda,
_rjonat
hogy Európa ezen szegletében dragbike nagyhatalomrná
1effiink. ráncsos
Dániel,
Mafusik Aldrea, Varga Sándor Csabá, Nagy Támás,
GáI Tamás, Szűrszabó Levenle nevei jól
csengenek a nemzetközi porondon is.
Nem csoda, hogy az arrguszlusi Superstree.t.E]rrwa
Kupa futamot is nagy érdeklődés előzte
meg' Magyaf veÍsenyzőink Euripa legiobbjaivaicsataátrattát,.s
óríási fegyverteny, hogy a
16_os táblán ahazai versenyzők uó3utotíat
a legjobb 8 kiizé, Ezis jelzi aá,hogymekkora
utat
járt be a Szakág és a versenyz i3k, Az
auguszms1 nemzetközi futam után mind az
idl,mind
a
sebesség Európa Lek9$ MagyarországhJz kapcsoloJo-;ü;'egészEur'ópa
figyelte
nálunk
a
zajló fejlődést' A külÍöldí ver'senyzőf, és a promoter
is eÉmerően nyilatkoiott ,.otunL, igy
ujabb lehetőségünk lesz a jovő évben arra, hoiy
n*.op"rupu r.r'u*o, rendezziink.
A Bajnokság tömegsport jel}egű kategóriáinat. vittoztitásávat, valamint
a public és a
közönség kategódák ber'ezótésével az uIánpótlást jelentá
itiÁ"ebaris is erősödött ebben az
évben, s megjelentek
új tehetségek

Spot1diplomáciánk is sikereket könyvelhet el ebben
az évben, bár elveszítettük az Európa
bajnokság szervezési jogát, cle megkapfuk az
Európa Kupa rcndezési jogát, így ott mar.adtunk
a nemzetközi vér'keringésbe,s minden hivatalos
ro*',n* kiemelik Magyarország szerepét a
Kelet-Közép Európai régióban betöltött és a dragbik.
u"r*"ndsért sokat dolgozó szerepéért.
Amerur1'i[gn az i$ Tiszató Dragbike Aréna rrJ3en
támogáiasra taltá| azÁ1]ií'"*ert!1 úgy
ujabb dimerrziók nyílhatnak meg Magyarország előtt
a- nemzetközi dragbike versenyzés
porondján.
Természetesen a gazdasági r'álság nehéz helyzet
elé állította a szeruezőket, ám mindenki a
biztonság irányában mozdult el, isy már két kezelt pálil;-;;"
az országban (Krrnmadaras,

Kiskurrlacháza)

megszervezésére.

s így lehetőség van egyrc

komolyabb országos Bajnokságok

20l3-ban cé]unk az idei színvonal meglat1ása, a tömegbázis
szélesítéseés a fekete versenyek
bekapcsolása a MAMS soraiba.
20t2-12-02
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Sportszakmai beszámoló a 2013 évről
Tisztelt Elnökség!
A gyorsasági szakágrészérőI a20l3-as év nem volt feszültségektől mentes.
Az év elején a kiírások versenyrendszerek rendben elindulta és zajlottak.
Azidei évben a Hugaroring otthont adott a FIM Sidecar rendezvényének amelyben
betétfutamként az' E-Power fuam is helyet kapott. Ez aflÍam egyébkéntévközben annyira

népszení lett, hogy a Júniusban nálunk 3 fos mezőny 1O_re duzzadt. Eddig az időponti g az év
teljesen zökkenőmentesen zajlott. Az év első problémája akkor tört felszínre amikor a
Hungaroring az előre bejelentett Alpok Adria futamot nem kívánta megrendezni. Ennek
részleteit nem írom le ugyanis az elnökség minden részletével foglalkozott és jelen
időpontban is foglalkozik. A következő komolyabb probléma az év utolsó versenyén történt
műszaki óvással kapcsolatos. Itt sajnos a jelen lévő MAMS tisáségviselők a nem jó1, illetve
pontosan alkalmazott szabályokkal illetve a viselkedésükkel az évad utolsó versenyén
borzolták a versenyzők kedélyét. Ez sajnos a MAMS-ra és a jövő évre is hatással van' Mivel
tobb versenyzó jelezte ilyen körülmények között nem indulnak jövőre a bajnokságban.
A történtekből a konzekvenciát levontuk' A megfelelő forumon elindítottuk az eljárásokat a
személyi felelősségek tekintetében.

Kérem b-e- számq l ór\szíve s tudomásul vételét.
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Fekete János
Gyorsasági szakág
Szakágvezető

Budapest 2012. November.26

20].2 enduro szakági beszámoló

Az év eleje parázs vitákat és nagy változásokat hozott. A MAMS-ot új elnök és elnökség vezeti.
Szakágunkban az enduró szakágvezetői poziciót az egyesÜletek többségének akarata szerint Sasvári
Sándor helyett Nagy Péter tölti be. Ennek megfelelően új szakági bizottság kezdi meg ill. folytatja a
munkát. Bizottsági tagok: Garamvölgyi Zoltán-tereprally, Szekeres Sándor-endurokrossz, Tóth Lászlóenduró, Kalincsák László-versenyzők képviselője, Putz Henrietta-versenybírók képviselője, Nagy
Péter-sza kágvezető.

Endurokrossz:
a 20L2-es Versenynaptár kilenc versenyt tartalmazott, melyből a nyolc legjobb eredmény számított a

bajnoki pontversenybe. Sajnálatos módon több módosítás is történt a naptárban az elmaradó

versenyek miatt. Szerencsére mindegyik helyett tudtunk másik versenyt biztosítani. Máriahalom
helyett Zombán, Bakonynána helyett Móron, Bér helyett Szandaváralján, Kaposvár helyett Tokodon
versenyeztÜnk.
A versenyek rendezői dicséretet érdemelnek. Szinte minden pályán találkozhattunk extrém

akadályokkal, melyek emelték a versenyek színvonalát. Az évad második felétől megszüntettük az
időterv csúszásokat, valamint felgyorsítottuk az eredményhirdetést. A nyári melegben vizet

versenyzőknek. Ezekre a változásokra a versenyzők részérőlpozitíV visszajelzéseket
kaptunk. A nevezésisorban állások csökkentésére kísérletekettettÜnk Pl az online regisztrációval, de
ezen még dolgoznunk kell. Véleményem szerint L00%-os megoldás nem létezik.
osztottunk

a

Vitákra adott okot, hogy 2011-ről2oL2-re megváltozott a rajtolási sorrend. Ebben a kérdésbenaz
éves egyesületi gyűlésünk fog megoldást találni.
Az időmérést és az értékelésta Chronomoto végezete, a tőle megszokott színvonalon.
2ol'J'-hez képest a versenyzői létszám jelentősen nem változott. Versenyeinken átlagosan 148 nevező

vett részt. Ezzel a létszámmal és 7000,-Ft'os nevezésídíjjala rendezők éppen nem buknak
versenyrendezésen, viszont sokat dolgoztak.

a

Enduro:

A bajnokság

3

klasszikus enduró, valamint az újdonságnak számító 3 db egynapos sprintenduróra lett

kiírva. Sajnos itt is nagymértékben eltértünk a tervektől. Elmaradt a béríenduró és sprintendúró,

valamint a kaposvárisprintenduró is. Ebből csak Szarkáspusztán tudtunk pótolniegy sprintenduró
Versenyt. lgaz, hogy kevés versenyt rendeztünk, de a nehezen megszerezhető engedélyek ellenére a
pályák színvonala egyre jobb. Ez érezhető a nevezői létszámon is.

A pécsi és a kaposvári enduró versenyek AA versenyek voltak, ezzel a nevezőí létszám jelentősen
emelkedett. A versenyek rendezése kiváló volt, azerős nemzetközi mezőnyben a hazaiversenyzők
nagyon jól szerepeltek.

2ol2-ben az enduró versenyek 500e Ft szakági támogatást kaptak, így lehet kb. nullás Versenyt
rendezni. 2013-ban is szÜkséges a hasonló mértékűtámogatás, ha szeretnénk ezt a versenyformát
megtartani. 2013-ban két versenyt le tudtam kötni Romániában a határ mellett, így ennyivel is
kevesebb gondunk van.

Tereprallv:

Az idei szezonban hat futammal számolhattunk, melyekből három CEZ verseny volt. A
nemzetközileg is magasan jegyzett Hungarian Baja pedig augusztusban nagy sikerrel zárult
Győr környékén. Összességében a tereprally szakág hozta a MAMS számára a legrangosabb
nemzetközi versenyeket.

A magyar bajnokság idén is Hajdúszoboszlón, a ll. Aqua-Palace kupával vette kezdetét. Az
országos bajnokság mellett az UEM is itt indította útnak bajnokságát. A külföldiek
próbálkoztak, ám a győzelem mégis a piros-fehér-zöld színeket képviselő Yamahás Hodola
Richárdé lett.

Egy hónap elteltével, május második hétvégéjéna lV. Rábaköz Kupa keretein belül
bizonyíthattak újból a motorosok. A kapuvári verseny sem marad nemzetközi titulus nélkül,
az FlA-tól CEZ besorolást kapott, ami a motoros mezőnyre is megtette hatását, több mint tíz
rajthoz állóval számolhattak a rendezők. Magyarjaink ismét verhetetlenek voltak - ezúttal

Somfai Mátyás állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

A félidőhöz érkezve egy újabb EB futam következett, de ezúttal már határainkon

túl,
Lengyelországban a Baja Carpathia látta vendégül a MAMS és az UEM mezőnyt. A magyar
versenyzőknek köszönhetően 20 fős mezőny verbuválódott ossze a Stalowa Wola környéki

pályákon. Sajnos a lengyel versenyt egy tragikus esemény árnyékolta be, a vasárnapi első
szelektív szakaszon balesetben életétVesztette a korábbi EB győztes olasz motoros, Andrea
Brunod. A szervezők a baleset után törölték a vasárnapi napot. Ezek után portugál győzelem
szü

letett.

A külföldi kitérő után az ország déli részénfekvő Gyula adott otthont a magyar bajnokság
negyedik állomásának. A verseny egyik érdekessége,hogy újból nyeregbe pattant, a
Hajdúszoboszlón csúnya balesetet szenvedett bajnoki címvédőHangodi Zoltán. A kilenc
szelektív szakasz nem akármilyen izgalmakat hozott, Somfai Mátyás fantasztikus hajrával a
sírból hozta vissza a győzelmet, amivel megnyugtató előnyre tett szert a bajnokságban
üldözőivel

szemben.

Augusztus végénelérkezett a nagy nap

-

23-án kezdetét vette a számos nemzetközi
titulussal büszkélkedő Hungarian Baja. Az idei év legnagyobb újdonsága, hogy az autósok
mellett immár a motorosok is Világkupa pontokért harcolhattak, megtartva az UEM Európa

Bajnoki státuszt is, így olyan világhírű versenyzők érkeztek hazánkba, mint a korábbi
Világkupa győztes David Casteau, aki egy gyári Yamahát hozott magával a Versenyre. David
Casteau ez alkalommal is verhetetlen volt. Magyarjaink próbálták felvenni a világ minden
tá1áról, így Uruguay-ból és Venezuelábol érkező motorosok ritmusát, de a nagy nyomás úrrá
lett rajtuk' A sztárok bősége nem engedte az élmezőnybe Heiszer Károlyt, aki egy
tizenkettedik hellyel büszkélkedhetett a leggyorsabb hazai quadosként.
Az év utolsó helyszínét Nagykálló szolgáltatta. A rajthoz állást e futamra már kevesebben
jelezték, mely nagyrészt köszönhető annak, hogy a bajnoki cím sorsa már eldőlt a
szezonzárőra.

A Szabolcs megyei település utolsó pillanatában a kategória összes

dobogóra állhatott

-

tagja

akik közül Somfai Mátyás egy újabb győzelemmel ünnepelhette első

magyar bajnoki címét.

ldén is akadtak olyan bátor vállalkozók akik a magyar bajnokság futamai mellett, a külföldi
terepeket is szerették volna meghódítani. Hangodi Zoltán quadjával például a FlM Világkupa
részekéntbejegyzett ltalian Baja-ra látogatott el. A Yamahát terelő magyar versenyző nagy
reményekkel vágott neki a kilométereknek, ám erősebbnek bizonyultak a körülmények,
melyek miatt ,,Hango" idejekorán búcsútintett versenynek, a harmadik szelektív szakasz
után a Verseny feladására kényszerült.

Rajta kívül Hodola Richárd próbálkozott még határon túli részvétellel. Motorosunk a
szeptember végi Baja TT ldanha-a-Nova-t nézte ki magának. Döntése elsősorban az
indokolta, hogy a rajt előtt még esélye volt megnyerni az Európa Bajnokságot, majd a
helyszínen kellett azzal szembesülnie, hogy megváltoztak a dolgok. Ennek ellenére nincs oka
szégyenkezni, hiszen az EB abszolút harmadik és kategóriája második helyét szerezte meg.
Hatnapos:

Magyarországot egy hatfős válogatott (Pető Ádám, Solymosi György, Csorba Ákos, tóth László, Nádor
Tamás, Markó lstván) és egy 3 fős klubcsapat (Miksi Péter, Turiczky Tibor, Nagy Péter) képviselte az
év legrangosabb enduró eseményén.Az indulást komoly fizikai és technikaí felkészÜlés előzte meg,
melyet Zsem beri

Ba rna

bás csa patvezető vezényelt.

Nagy anyagi segítségvolt, hogy a MAMS elnöksége enyhítéstadott a licenc díjak befizetésénél.Ezt

ezúton is köszönjÜk!
nézeteltérésemvolt a csapatvezetővel. Zsemberí Barna a sérÜlt
jelölte
Nádor Tamást
a válogatottba, én magamat. Mivel a személyem érintett volt ezért
visszaléptem. Sajnos Nádor Tamás és Markó lstván kiesett a versenyből, így Válogatottunk 20. lett a
A válogatott csapat összeállításánál

24 indulóból. Klubcsapatunkból mindenki célba ért, így a 45. helyen végzett csapatunk a 80 indulóból.
Az egyéniértékelésbenminden célba érkező versenyzőnk ezüst minősítést ért el, kivéve Tóth Lászlót,
ő bronz fokozatot kapott.
Szakági keret:
2012-ben kiadás:

.
.
.
.
o

fordítása:

szabálykönyvek
támogatás Pécs

enduro:

40.000,-Ft
500.000,-Ft

enduro:
Szarkáspuszta:

támogatás Kaposvár

500.000,-Ft

támogatás

95.000,-Ft

hatnapos

nevezések:

]..039.000,-Ft

osszese n:

2.r74.OO],-FL

Fennmaradó keret:

1.252.090,-Ft

várható költségek:

díjkiosztó

Versenvzői létszámok:

iH* $$
Sóskút oB

zLO

Pécs oB

L49

Ács oB

182

Zomba OB

tL6

Mór oB
Varsány oB

LzL
L16

Szandaváralia oB

130

Tokod OB

130

őrbottván oB

185

1339 versenyző

F+.=-,.E.f

l!!,'W

Endurosprint Pécs

60

Enduro Pécs(AA)

L02

Enduro Kaposvár (AA)

165

Endurosprint Szarkás

135

462 versenyző

Piliscsév MH

68

68 versenyző

Hajdúszoboszló (UEM)

15

Kapuvár

6

Lengyelország

6

Gvula

6

Hungarian baja(FIM,UEM)

50

*u+..,1ffitii1;iii;

Nagykálló

3

86 versenyző

1955versenyző

összesen:

Kiváltott licencek:
I

licenc

1"7

db

N licenc

134 db

C licenc
D licenc élsport

98 db
37 db

D licenc normál

315 db

osszesen:

601 db

Akikre büszkék vaevunk:
End

rokrossz:

u

.
.
.

ÉlsportMagyar Bajnok

Pető Ádám

E1:

Élsport Magyar Bajnok E2-3:

Grillmayer Gábor

Élsport Magyar Bajnok old boy:

Nagy Péter

Enduró:

.
.

ÉlsportMagyar

Bajnok:

Élsport Magyar Bajnok old

boy:

pető Ádám

Tóth László

Tereprally:

.

Élsport Magyar

Bajnok:

Somfai Mátyás

Nemzetközi eredménvek:
Enduró Alpok Adria:

o
o
o
o

hely
Junior 3' hely
old boy 1. hely

Junior 2.

Pető Ádám
Solymosi György

Tóth László

Csapat 3. hely

Hatnapos VB:

o
o

ezÜst minősítés:

Pető,Solymosi,Csorba, Nagy,Turiczky,M iksi

bronz minősítés:

Tóth

Tereprally:

o

UEM Baja Európa Bajnokság 45Occm 2.

r
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Nagy Féter
enduro szakágvezető

hely:

Hodola Richárd

MAMS
1

146 Budapest

István mezei u. 1-3

Motocross Sportszakmai beszámolő 2012
Nehéz' de viszonylag egy sikeres esáendőn vagyunk t'íl, igaz a gazdasági helyzet alaposan rányomta a
bélyegéta sportágunkra,támogatők nélkül a versenyzőink nehéz helyzetben vannak'
Rendezőink a lehetőségeikhez képest, próbálnak a lehető legmagasabb szinten versen1t rendezni, igaz
szakágunk a költségvetésének a legnagyobb részétők viszik el.
legnépszerűbb sportága a motorspoftnak.

A Motocross továbbra is

a

Az idei esáendőben is minden Kupa és BAJNOKI forduló eredményes volt.
Nem maradt el egyetlen egy versenyünk sem, minden kategóriában értékelhető eredmények születtek.
Jóttettatetta bajnokságunknakaz I és II osáály összevonása, így a bajnoki fordulók stabil
létszámmal' színvonalasan zaj|ottak, a nézők jő versenyeket látbattak.
Szerencsére a külföldi versenyzők is előszeretettel válasÍottákhazánkat jöttek sokan Szlovákiáből,
Romániából, Szerbiából, Ausztriából és C seh országból.
Mondhatom azt is, hogy több oldalról is tapasáalható egy pici fejlődés, onálló kupa sorozattá fejlődött
a Pitbike és a minicross Kupa, a Nyugat Kupa rendületlenül halad tovább, újra tudtuk indítani
Spirtcross sorozatot.
Csapatbajnokságunkra rengetegen voltak kíváncsiak, Sosem látogatott ki még ennyi néző a
ny ár e gyházi cro s spályára'
A bajnoki versenyink nézetségeszerencsére nem csökkent' a szurkolók, továbbra is ki tartanaka
sportágunk mellet.
Jó pár éwel eze|ott egyá|talán nem voltak nemzetközi sikereink, alig' vagy csak nagyon kevés
versenyző, tudta le tenni a névjegyét a nemzetközi porondon.
Most Németh Kornél mögött több versenyzőnk is nemzetközi sikereket ér1 el, HugyeczErik,

Rozgonyi Ákos, és Bertotto Thomasso azEwőpabajnokság versenyein bizonyított, Ausztriában
Kovács Adám, az MX50-es kategóriában, nyeft bajnokságot.
Szvoboda Bence, DécziBalázs, Szőke Márk, kelet Európa legerősebb bajnokságában állandó
c s ap atversen y zőként versenyeznek már kettő éve.
Ismét volt indulónk a Junior és a Pitbike világ kupán ahol Rozgonyi Ákos és Déczi Balázs remekelt.
A Női világbajnokságon is most volt először indulónk, Molnár Alexandra a Szlovákiában vett résá vb
futamon

20|2-ben a szakágunk keretéből támogatást tudtunk nyújtani az élsport és az utánpőtlás versenyeket
r endező szako sztáIy ainkn ak.
Ismételten támogattuk a Csapat világbaj nokságon részvevő versenyzőinket.
Több sportolónkat segítettük azzal,hogy átvállaltuk anemzetközi liszenc költségüket, ezzelhozzá
j árultunk ahho z, ho gy nemze tközi r endezvényen ré sÍ ve gyenek.
Remélhetóleg a20l3-as esztendőben is hasonló eredményekről számolhatok be a MAMS vezetőinek.
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Kérem aszakágvezetőket és az elnökségi tagokat, a2012-es beszáfrolóm elfogadására.

Budapest,

2012-11-29

Déczi

Feren"

szakágvezető
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old Timer szakág 2012 Beszámo|ő
Az oldtimet

szakág életébennehéz év volt a20I2 év.
Az Alpok -Adria futamok már nem olyan népszerűek mint korábban mert a versenyeket
távolabb rendezik és meglehetősen drága nevezési díjak miatt kevesebb honfitarsunk tud
kijutni a futamokra.Talán ezért hiúsultak meg a kiírt ot Bajnokság futamai mivel élvek óta
együtt rendeztük az A-A futamaival. Mint minden szakágaz o|d timer is ktizd a kevés helyen
megrendezhető versenyek bizonytalanságával . A20I2 évben a MAMI kupa versenyeit
tartotta a szakág legjelentősebb eseményeinek , mert kiváló rendezéssel több futamon
keresztül egy nagyon jó versenysorozatot sikerült lebonyolítaniuk. Kiemelve a
Balassagyarmati utcai verseny.t ahol idén is több mint hatezer néző ízgulta végig a néha
veszélyesnek tűnő de hihetetlenül izgalmas futamokat. Igyekeztünk megfelelni az igényeknek
és új kategóriákbevezetésével sikerült újabb sportolókat magunk mellé áIlítani'
A gyorsasági szakágban lévő kategóriákból egészítvekíarendezvények futamait.

Az elmúlt évben sikerült aturarészlegünket is erősíteni mert itt is több rendezvényből
sorozat ment le sikeresen. Fontos feladatnak tartom hogy az elkövetkező években a
megreformált Motorsporton belül aTura is elég teret kapjon és sok nem versenyző de
támogató is a tagjaink sorába lépjen és jelenlétévela rendezvényeken emelje annak

színvonalát és vigye a MAMS jó hírét....

**-sr*+\

Tarapcsák Pétef
old timer szakágvezető

Budapest,20I2.II.29

ál1ó

Magyar Motorsport Szövetség Salakmotor Szakág Sportszakmai beszámo\(t 2012 év

A salakmotor szakág 2012 évben is az elóző évekhez hasonlóan vállalta a Magyarcrszág
Nemzetközi Egyéni Bajnokság lebonyolítását. A szakág 2012 évben az egyéni bajnokság
lebonyolításával a Debrecen Speedway SEt bízta meg 3 fordulÓban. A bajnokság keretein
belül hazai licences versenyzoinket még az összesítésen kívü| külön értékeltük,ennek
köszönhetően alakulhatott ki a Magyarország Nemzeti Egyéni Bajnoksága. A három forduló
sikeresen lebonyolításra került, ellenben sok sérülésmiatt több versenyzo is hiányzott a
fordulók alatt az előzetesen meghirdetett 16 Íös keretbol. A sérült versenyzok más küIfoldi
licences versenyzőkkel lettek pótolva.
Hazai viszonylatban 2012 évben egy új szisztéma alapján egy promóter kezelésében útnak
indult egy csapatverseny, melynek fordulóit Track Racing Kft. bonyolította le. A
csapatversenyek sajnos ugyancsak sérülések és időpontütközések miatt nem lettek 100%-ban

megrendezve.

Nemzetközi téren versenyzőink részt vettek junior EB_n' VB-n. Benkő Roland bejutott a
Junior E'B döntőjébe, de sajnos sérülése miatt kénytelen volt lemondani az indulási jogárÓl.
Junior Világbajnokság kvalifikációs futamán sajnos elso körében bukott Benkő Roland' így
nem tudta folytatni a viadalt.

Felnőtt korú versenyzőink Fim versenyeken jól szerepeltek. A hazánkban Miskolcon
rendezett kvalifikációs fordulóból három magyar versenyzőnek is sikerült magát a
középdöntőbe verekednie. A középdöntokön sajnos Magosi Norbert, Szatmári László és
Tabaka József már nem tudta magát a döntőbe kvalifikálni. A Lonigo-i ágon Magosi Norbert
érte el legkieme|kedőbb eredmén1Í., a viadalt a kilencedik helyen zárta.

Egyéni Európa Bajnokság közép döntőjén Debrecenben három magyar motorosunk is
bizonyíthatott Szatmári LászIő, Magosi Norbert, Tabaka József A döntőbe jutást sajnos
egyedül Tabaka JÓzsef szerezte meg hiszen aznap az elokelő második helyen zárta a viadalt'
Sajnos a folytatás sérülésmiatt elmaradt.

Páros Európa Bajnokság középdöntője Miskolcon került megrendezésre, ahol Magosi Norbert
és Szatmári LászIó kiharcolta a döntobe jutást. A döntőre viszont következett a szégyenkezés,
hiszen Szatmári László visszalépett az indulástól, helyére több versenyzőt is megprÓbáltunk
állítani, ellenben ez sikertelen lett' Magosi Norbert egyedül jelent meg a páros EurÓpa
Bajnokság döntőjén.

Nemzetközi sorozatokban is részt vettek versenyzőink, mind MACEC, mind a CRo _ SLo _
HLIN - A Négynemzetes Junior sorozatban. A junior sorozatban Benkő Roland az
összesítésben az előkelő második helyet szerezte meg.
Több pálya is épi.il hazánkban, ezek közül 2Ol2 évben Mórahalom városa jutott el szintre,
hogy pályaavató versenyt is rendeztek. Ezúton is gratulálok Nagy Róbertnek és segítőinek.

Súlyos hiányosság a salaksportban az utánpőtlásnevelés. Minden egyesületnél vannak
próbálkozások' de gyenge eredménnyel. Gyulán junior korú versenyzok vannak,
országunkban előszor próbálkoznak itt 250cc_vel. Mórahalom sikeresen bevonzotta pár
amatőr motorost a versenyrendszerbe. Debrecenben egy új licences junior korú versenyző tett

vizsgát. Miskolcon sajnos apálya környezeti adottságai miatt, a környéken lakók gátolják az
edzések lehetősségétis.

Gyula, 2012. december 10.

Tisztelettel:
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Sportszakmai beseámoló 2012

A á012*es év ismét nagy kíhívás elé á3.lította seakágrrnkat'
Sajnos az, e].őző évhez képest is, újbólí qE'engütés volt
tapaeatalható, m*nt a_ vers€nyzőlc és a versenyek saámábarr ís.

Eajnokságrunk onátl-ó rendeavrírnyként ne& tudott miíködní. eeért kög{'s
rendezésben bonyoJ.ódtak a versenyek az osztrák
és Szlovák
sz'omszédjainkkal . A vergenyszezon foIyam.án két osztrák és eg-y
Gyongyoson rend'eaett t"Íapyar-szloválr, versénnyeil tudtuk lebonyoJ.ítani
a bajnokságnrnkat' A bajnokság mag-yar résetvevői közii1 két versenyeőt
em,atnék kí eredmányeik atapján' ónodi Benjál'rnint, akí az idei
bajnokságban 2-ként fejezte be a Prestigle kategóríát és Kecskeméti

l'fárkot, akÍ sérti}éseí ellenére a
verserryszezonJcan

10

'

helyre pozícionátta

magát

a

-

sxakágtrnlc *ésgétképező S}rort l[rack Qgad bajnokság krát kateEórié-lran

j.s sikeresen J.ezajlott,

A prestige kategóriá:ban Kazár Miklós és ,3arjabka József feJ"váltva
ura].ta a mezőnyt, ami a wégelszármolásban Kazár Miklós saároára,
meghoeta a bajnoki címet,. Az open kategória bajnok eb}ren aE évben
Porko1áb Gergő lett, aki Kunk1i Tivadart előzte meg a rangsorban.
& sh<rrt Track Qrrad bajnokság három naEyeaer,ri helyszínen zajJ"ott a'u
rráriapócsra, de wyiraa és
xétsier látogatott
ídén. A
Kaktrcs is "o'o".t'
ott}ront adott a vgrsengésnek."i
A ?aL2^ee év utolsó rrásaében wáltozás tortént a szakágveeetűi
poszton
5"s.
Au *j vezetés rendkívü]. nehéz heJ.yxet előtt á1I. hiszen a csekéJ.3r
szarnrt ve::sen1.no É'sa szintén kevés rendexő rer*dkíviiI rnegrrehezítí a
szerepel a Magyar
szakágvezetés dolgát. Jövőbeni terveink között
Supermotozás újbó1í fellendítése és egy sikeres bajnoki sorozat
IJonyolítása'

Hérem a

tísztglt

eJ"nökséget' hasy
beszámolómat, elfogaérri szíweskecijenek
!

Ónodi Tamás 0G3093zB767
n_
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Beszámoló

A2012 évben a felÜgyelői kollégium 102 a MAMS által rendezett rendezvényre
delegált sportfelÜgyelőt.
Jellegében átlagosan az előző évek bevált gyakorlata alapján történtek a
versenyekre a delegálások.
Általánosan elmondható, hogy a felÜgyelo kollégium a szakágakkal szorosan
együttműködve, a szakágak érdekeit figyelembe véve végzi munkáját.

Véleményemszerint a sportfelÜgyelők a 2012 évben megfelelően végezték
munkájukat' Nem érkezett a szakágak, illetve a Versenyzőkfelől semmiféle a
fel Ü gyelők m u n kájával kapcsolatos észrevételek.
Ez azttÜkrözi, hogy felügyelóink a Versenyeken jól végzik feladataikat.
A2}12-évben folyamatosan figyelemmel kísértemazon szakágakat ahol
problémákat véltÜnk felfedezni a felÜgyelői létszámmal kapcsolatban.
Az Enduro szakág jelenlegi állapota miatt jelenleg is kialakulóban Van a felÜgyelői
névsor.

A gyorsas ági szakágban felmerÜlt óvással kapcsolatos félreértésektisztázása
érdekébenkÜlön vizsgálatot kezdeményezett a szövetség.
A vizsgálat jelenleg is folyik. Elsődlegesen megállapítható, hogy a kialakult helyzet
miatt nem okolhatÓ egyértelműen a felÜgyelő személye.
A probléma forrása az összes kÖrÜlmény alakulásában keresendo.

Természetesen a2O13-as versenyév elott is szándékunkban áll a felÜgyeloi
továbbképzés megtartása. Ez a továbbképzés a tavalyi képzésformátfolytatva, idén
is a versenyigazgatoi képzéssellesz tartva'
Felmerült azon ötlet a szövetség felől, ami a felÜgyelői díjak csökkentését vette
irányzékba' Felhívom a figyelmetezzel kapcsolatban arra, hogy jelen pillanatban
narmi ilyen jellegű döntés súlyosan veszélyezteti a felÜgyeloi kollégium működését.
A jövőre való tekintettel célom minél több sportfelügyelő felkutatása, illetve
alkalmazása.
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Sportbaráti Üdvözlettel Pál László
felÜgyeloi kollégium vezető
:

Magyar Motorsport Sziivetség
Fegyelmi Bizottsága
A Magyar Motorsport Szövetség Elniike
Hermann Henrik úr részére
Tárgy: beszámoló azFB.2012. évi működéséről
Tisztelt Elnök Ur!

A Magyar Motorsport Szövetség Fegyelmi Bizottsága elnökségem alatt2}I2. évben az alabbi
ügyekbenj árt el

MAMS-FB-Il20I2. számon a Langer Motorsport Egyesület Zomba sportszervezettel
szemben indult fegyelmi eljárás, melynek során azFB. az eljárás alá vont szewezetet
azFSZ.5.$ (2) bekezdés d.) pontja szerinti fegyelmi vétségelkövetése miatt 60.000,Ft pénzbüntetéssel sújtott a20I2. május hő 24. napján kelt 5. sorszámú hatétrozatávaI.

MAMS-FB-212009. számon Szelei Ferenc spor1felügyelővel szemben indult
sportfegyelmi eljárás, az FB. a 2012. május hó 04. napján kelt 3. sorszám alatti
hatátozatával az eljárás alá vont személyt 8 hónap időtar1amra eltiltotta a motorspofttal
kapcsolatos sportszakmai tevékenységtol az FSZ. 5.s (2) bekezdés és d.) pontja
szerinti fegyelmi vétségekelkövetése miatt. A fegyelmi büntetés végrehajtását azFB I
évi időtartamra felfüg ges ztette.

MAMS-FB-3120112. számon Kapetz Gábor versenyzővel szemben indult fegyelmi
eljárás az FSZ' 5s (2) bekezdés d.) pontja szerinti fegyelmi vétségelkövetésének
alapos gyanuja miatt. Az FB. a 2012. július hó 04. napján kelt 6. sorszám alatti
határozatával megállapitotta az eljárás alá vont fegyelmi felelősségét,és őt 8 hónap
időlartamra eltiltotta a szövetség versenyein való részvételtől, mely büntetés
vé gre haj tás át I év időtartamr a fe l fu g ge s ztette.

MAMS-FB -412009. számon a Track Racing Kft. sportszervezet ellen indult fegyelmi
eljarás az FSZ. 5.$ (2) bekezdés d.) és e.) pontjai szerinti fegyelmi vétség
elkövetésének alapos gyanúja miatt. A 2012. szeptember hő 2I' napján megtartott
fegyelmi tárgyalást követően az FB. 7. sorszámu hatétrozatával az eljárás alá vontat
felelősségre vonta a terhére rótt fegyelmi vétségelkovetése miatt és vele szemben
60.000,-Ft pénzbiintetést szabott ki'
MAMS-FB-512009. számon Kapetz Gábor versenyzővel szemben indult fegyelmi
eljárás, melynek során az FB a 2012. szeptember hő 2I. napján kelt 7. sorszámú
határozatával a versenyzőt az FSZ. 5.$ (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott
fegyelmi vétségelkövetése miatt 4 hónap időtartamra eltiltotta a szövetség versenyein
valő részvéteItől, egyben elrendelte az el1árás alá vonttal szemben a MAMS-FB31201216. számu határozattal kiszabott, végrehajtásában 1 évi próbaidőre
felfiiggesztett fegyelmi büntetés végrehajtásétt, továbbá a kiszabott fegyelmi büntetés

VégrehajtáSába beszámítani rendeli
szeptember hő 2I. napjáig eltelt időt.

-

a

2012. augusztus

hó 28'

napjátőI 2012.

Jelenleg a fegyelmi bizottság előtt MAM9-FB-6120I2. szám alatt Porkoláb Gyula
sportszakemberrel szemben van folyamatban fegyelmi eljárás' az ügyben aZ el1árő
fegyelmi tanács 2012. december hő 20. napjának 13 őrájáratllzott ki tárgyalást.

A Fegyelmi Bizottság jelenleg 4

tagga| |átja eI teendőit, valamennyi tag aktívan vett részt a
20l2-es év fegyelmi igyíntézésében,kiváltképp Szilágyi Sándor és dr. Hajkő Zsolt.

Az FB zavattalan

és befolyásmentes működéséhez - mellyel kapcsolatos kifogás tudomásom
szerint a tárgyévben nem merült fel _ szükséges feltételek biztosítottak, a kommunlkáciő az
FB, illetőleg a MAMS elnöksége és Főtitkára között álláspontom változatlanul kifogástalan.

Tisztelettel:

Miskolc, 2012. december hó 11. napján

áí. rffi1"rr"
azFB. elnöke

MAMs ÉrtékelőBizottságának beszámolója 2012-es munkáról
A MAMs ÉrtékelőBizottságának fő tevékenységea MAMs által kiírt sorozatok végeredményeinek
elkészítése.
A szakágak általév közben kezelt összesítéseket a bizottság ellenőrizte, formátumba helyezte és két
hétre ideiglenes végeredménykéntelérhetővé tette, ami alapján az érintett egyesÜletek észrevételt

tehettek' Ezután az eredmények az elnökség jóváhagyásával hivatalossá váltak és archiválásra
kerülnek.

2012-ben a MAMS minden szakágának eredményei végigjárták ezt az utat, kivéve az oldtimer és trial
szakágat, ahol nem volt sem bajnokság sem kupa a MAMS által kiírva 2012_ben. Az elnökség
decemberi ülésén a még el nem fogadott eredményeket is várhatóan jóváhagyja és ezután
bizbttságunk elkészítiaz összes eredmény hivatalos, végleges archiválandó példányát.

Amint a mellékelt összesítés is mutatja, bizottságunk pozitív fejlődésnek ítélimeg, hogy a szakágak
nem írtak ki olyan sorozatokat, amelyek a korábbi esztendőkben érvényte|enekvoltak. Az idei
érvénytelensorozatok a korábbi években érvényesek voltak. Egy-egy dragbike és supermoto és nyolc
quados sorozat nem volt értékelhető idén. 63 kiírt címből 53 volt érvényesa MAMS szabályai szerint'
Helyes döntésnek bizonyult a kötelező bajnokifordulók számának csökkentése és a dragbike
bajnokságok is értékelhetővéváltak a napi licencek bajnoki pontot érő értékelésénekköszönhetően.
Fejlesztési javaslatok

-

a

jövőben:

A két hetes észrevételezésiidő nem szerepel egyik MAMS szabályzatban sem' azt minden évben
Elnökségi Határozat formájában határozta meg a Szövetség az elmúlt években' Javaslatunk, hogy
ez a folyamat kerüljön bele a megfelelő szabályzatba' Természetesen bizottságunk segít a

-

szabály kidolgozásában.
Tudjuk, hogy elindu|t a munka a Szövetségben az alapkiírások egységes szempontrendszer

szerinti kidolgozására, amivel teljesen egyetértÜnk és munkánkkal már az év végén/elején
segíteni fogunk a minket érintő témaköröknél. Fontos az elnevezések egyértelműsége, a bajnoki

-

pontok kiosztásának és levonhatóságának egyértelműsítése,a holtverseny szabályok kezelése és
továbbra is az egységes formátumú ponttáblázatok használata.
Versenyzői és szövetségi oldalról is egyre nagyobb igény, hogy a Versenysorozatok állását
folyamatosan, a szövetség weboldalán a Versenyek után néhány nappal köVetni lehessen, ehhez
Viszont bizottságunk nem rendelkezik elegendő kapacitással. A szövetségnek 63 sorozata zajlott,
kb' 70 bajnokiversennyel, 980 pontszerző versenyzővel, aminek feldolgozása legalább heti egy
munkanapot igénybe VeSz a szezonban' Ennek a munkának az elvégzéséremegoldást kelltalálni
a sportszakmai vezetőkkel.

201,2.1,2.11,.
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1' Sz*ntélyi kdrdd-tgk: az Üts gyakorlatilag egy sxemélyes vcltcsak .iÓmagam aktir,á|tam.
|}r. futreszáros János helyett az ét'végetblé Dr' Pék Lászlr'it
ko*ptáltuk a bixottság!:a" Rcmériyein^r szerint l*rrdtli*tet és
szaknraiságot hou az oB_be.

2' Üldalkocsi

matoros VB futaln, Hungaroring: a versellv
egeszsÓgtigy'i ellátását szerveztem mcg es a CMG tisztséget
toItöttem be. Az eu. e llátás a FlM cle}egátrrsai szerint is
kin'ragasl* vclt. Ffu nappal ezelőtt ezt trregism*teltc *g"v
szelnélyes beszélgetes aikalmával a FIM ofvos igazgatÓ"ia,
David McManus.
3. Dopping:2012-ben ncm volt pozitíi' doppirrg es*t.
T*bb m,*gl;*sr€lést fr-:lytattarn Di. Tisuakei: Ágáessei" a MAÜC$
vezető.jéve} eg'v szerződds ügilébett, mely*t a h.{AMS a ]\'ÍACS-al
kell kossc}n. Ezt a szcrződest 2ü l3 folyamán tető alá kclt hozni.
Meg keil alakítani a MAMS dopping bizottságát es a dopping
fel lebbvirc} i bizofiságát'
4. [ig1' javaslatan dolgozunk kolíégámmal, Dr. Pék Lász}Óval a
iovőt ill. Ttibb panasz vol{ ug},anís az itthoni Yersenvek
nr entael látásával kapcso iatban. Szárnos li i árryosságot ! e} eztck a
vcrse n\'Zők es hozzátar"tozi i k.
5. A javaslatot renrényeim szerint a 20l3. márciusi elnokségi
tiiésen f,ogom bernutatni. A koncepciÓ lenyege, lrogy csak
m*gfelel'*en kdpaet{ ds gyakoriattal rendelkező egésrsigiig'l i
szakemberek láthatiiak *l verseny orvosi feladatokat és csak
rnegÍbIeIo reflerenciával rettcleikezo magán menLőSzolgál atok
t*v*kenykedhetn*k,

j*

a

6;,,,Nernr$fu á:Í ibb*l :
l eg,e
e_$$.'b.'v* r.
rendelkezik nemzetkrjzi FIM és FIÁ licenc_ei.
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BeszámolÓ a MAMS Környezetvédelmi Kollégiumának a 2012-es évi
munkájárÓl
Tisztelt Elnökség!

Ebben az évben az Elnökség döntése alapján gazdasági okok miatt csak az EB, VB,
és terem rend ezvé nyekre delegáltu n k környezetvéd el m i fel Ü gyelőt.
TevékenységÜk során nem tapasztaltakjelentős környezetvédelmi problémát. A
képzésirendszernek köszönhetően a felelős rendszer nagyjábóljÓl működik, így
csak apróbb hiányosságokat találtunk ezeken az eseményeken, ame|y rövid úton
kezelhető volt.
Hozzá teszem, hogy ezen eseményeken a rendezők a tőlÜk telhető legjobbat hozták
ki magukbÓl,mint általában, és így egyébként is meg tudtak felelni a legszigorÚbb
előírásoknak is.
Sajnálatos mÓdon gazdasági okok miatt nem tudtunk véletlenszerű ellenőrzéseket
tartani további rendezvényeken. Ez több szempontból is fontos lenne'
Sajnos több szakágbÓl érkezett felém panasz, hogy akár magyar bajnokin is (nem
csak sör-virsli versenyen) nem voltak megfelelőek az állapotok (WC, szemetes, stb.).
Ez a jelenség abból adódik, hogy a rendezők közÜl a sajnos igénytelenebb hányada,
mivel tudja, hogy nem lesz delegált felÜgyelő az eseményen, ezért nem foglalkozik a
Verseny környezetvédelmi szempontÚ előkésztésével.Zárőjelben itt jegyezném meg,
hogy ha betartaná a szabályokat akkor a motor mosÓ költségének a kivételével a
saját pénztárcáját kímélnéa szabályzat betartásával, mert nem kell a verseny után
annyi szemetet szedni, terepet rendezni, stb....
További probléma, hogy az ilyen versenyek után gyakran szemét kupacok, sár
felhordás, eldobált olajos flakonok-, rongyok maradnak hátra, mely után egyrészt az
állami hatÓságok, másrészt a terÜlet tulajdonosa joggal gördít akadályokat egy
bármilyen motorverseny megszervezése ellen. Ezt már korábban is hangoztattam,
hogy ahoz, hogy elérjÜk azt, hogy az engedélyezési eljárás olcsóbb legyen ahoz az
keli, hogy be tudjuk bizonyítani az állami szerveknek, hogy mi igenis vigyázunk, Óvjuk
a környezetÜnket. Nem egyszerű,, éS két három évre szÜkség van, de e nélkÜl nem
megy!!!

Munkánk során ismételten segítségÜnket kérte egy klub, környezetvédelmi
problémák miatt, melyben legjobb szaktudásunk szerint segítettÜnk így nemhogy
nem kell bírságot fizetnie a szÓban forgó klubnak, de a pályáját sem kell bezáratnia'
Ebben az esetben az egyik leggyakoribb indokkal támadták a rendezvény(eke)t, a
za1 és rezgésvédelmi rendelet megszegésével'
Elen indok azt jelenti (hála istennek), hogy másba, komolyabb dologba nem tudtak
belekötni. Hozzá teszem, hogy ez is jelentős probléma, merI az EU-n belÜl hasonló
indokok alapján nagyon sok pályát zártak be véglegesen!

Továbbiakban idén kétszer Ülésezett Debrecenben a Környezetvédelmi Bizottság,
mely során megvitattuk a Varsói FlM képzéstapasztalatait illetve megbeszéltÜk a
relóios képzéJrészleteit. Az esetleges szabály módosítások szÜkségességétilletve
az általános ta paszta ato kat'
l

A Felelős képzésen21 fő vetl részt. A vógzettek listáját azirodára eljuttattam.
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xÉszÜlrA MAMS eulörsÉe 2012. DEcEMsrnt ÜLÉsÉnr.

azÉvrlrlÉru n sznrÁc vrzerőxrrl rönrÉrur előzrrrs eeYrzrrrÉs ntARJÁru, plevrteMge vÉvr
A VERsENYruRprÁnRrnr, lRruuÁn HÓNRpgnN rlrrzorÜr R sponrsíRÓx rÉpzÉsÉt,
ÉstovÁsg
KEPZESET! AZERT VOLT SZUKSEG A JANUAR! KEZDESRE, MERT MAR A FEBRUARI TEREMCROSS
VERSENYRE, szÜrsÉc VoLT A sponrsínol vlururÁnn.

n rÉpzÉsrrET,AMt ÉverÓrn Áu- nÉelós Ésrözporurl rÉpzÉsersőL.nzÉnrvRru nÁ NAGY
szÜrsÉe, MERT ross vloÉrl vÁnosgRt! ÉsrrltpÜlÉsrru ls, NAGYoBB lÉrszÁnnÚ aínÓl csnpnr
revÉrrruYrEDtK (3o_5o-pől) rzÉnrnz előnoóK, AKIK EGYBEN R vlzscÁzrAtóx, UTAzNAK Az
előzerrseru EGYEzTETETT nrlvszírurrRE. A ,,KözPoNTl rÉpzÉs"A MAMS szÉxHÁzgnN VAN
TARTVA lzÉRT,HoGY AKIKNEK rurvl lÓ Az EsETLEGrs IoőporuT, VAGY rÚl runev R tÁvosÁc,
AKKoR ls LEGYEN leurrősÉee, R rÉlzÉseruvRló nÉszvÉrrluez.

AzoK A szeuÉlyrr, AKIK A MAMS szReÁLyRl Álrnl ureHRrÁnozoTT ADATLAPoT rltÖtttr,
nÉszr VEszNEK A rÉpzÉsrru,BEFlzETlK A szÜrsÉers oíl összrert, ÉsA TEszTLAPos
vÓoszeRRrl, slKEREs vlzseÁr TUD TENNl, l tltrÁnsÁonn vnlÓ srÉnrrzÉsÉsReelszrnÁlÁs
UTÁN, sponrgínÓt LIcENcET KAPNAK! A TESzTLAPoKAT, MINDEN ALKALoMMAL A VlzsGA
HelyszíruÉru,R lstötTEKKEL xözÖsrru xl ÉnrÉrruÜr,ÉsAz EsETLEGrs HleÁrRr ÚlRn urc
geszÉuÜK, HoGY essőL ls TANULHASsUNKI lTT szERETNÉvl ureröszötvtvl Az ANDREA ÉsrnlrR
uururelÁr, MIVEL ÉvrrÓtR, zöxreruő MENTESEN ÉsruReYoru GYoRsAN urernplÁx Az ARRA
JoGosULTAK Az ÉnvÉmYesrÁnryruurRrt A rtrrÁnsÁe oru PoNTos, RÉsztrres
tvyllvÁrurnnrÁsruRr xÖszönurrőrru, ruRpRA PoNTosAru rövernerő R sponrsínÓr lÉrszÁun
Ésn szÜrsÉGEs ADATAI, VALAMINT Az ls, HoGY rt Ésvttlvrru szRrÁcI rÁnrYÁvnl RENDELKEzIK,
RAJTA A MEGFELElő vtlruősírÉsselt

EzzEL ELLENrÉrsrN A VERsENYIcnzenrórruRx Ésn sponrrelÜeyelőrrueK, EGY rozos,
rözporurl rÉpzÉsrrurrll RÉszrvrrurulÜr n vRvls-ruÁlt

A

zor2-es Évaeru, oRnReó lsrvÁru TARToTTA
vlsrlőrrurrt

A

szeulruÁRluMoT

R vrzerő
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NAGY HANGSÚLYT FEKTETVE, A F!M, UEM, ÉsMAMS SZABÁLYAIBAN FoGLALTAK BETARTÁSÁRA,
És grrRnrnrÁsÁnnt KIEMELVE, HoGY MEKKoRA n nÁlur nÓn rrlrlőssÉc l

az ÉvxözaeN TAPASzTALTAr enplÁru, rovÁssnn ls NAGY FIGYELMET KELL FEKTETruÜrur ARRA,
HoGY szAKMAtLAc lÓl rÉpzeTT, NAGY GYAKoRLATTAL RENDELKIző sztl,ttÉl-yrr lÁssnNAK csAK
EL FELADAToKAT. sAJNos lGAz NEM rÚsÁcosnN soK, oe HIgÁrRr röverrÜrur EL, EBBEN Az
Évsrr! ls, AMlKET Kt KELL xÜszögöLt!ÜNr, urnt lTT sAJNos EGY HIBA !s NAGY pnoglÉníÁTTUD
oKozNr!
FoLYAMATosnN pnÓsÁlurur urÁrupÓrnsnól GoNDosKoorul Úey n pÁLvgínóKruÁt, MINT A
VERsENYlGAzenrórruÁL, AMl NEM Kls FELADAToT JELENT sEM A rollÉeluv, sEM A szRrÁenr
RÉszÉRÓL!NEHÉz MEGFELELÓ szEMÉLYT TALALN! EzEKRE A FoNTos, relelŐssÉeTEuEs lvururÁr
eu-ÁrÁsÁnn. EHHEz rovÁgsRR ls rÉnruÉrurR sznxÁcl összexÖrőr srcírsÉeÉt,
nnlvrt őr
lsMERlK LEGJoBBAN R vrlÜr xözÖsrru ootcozó, ARRA ALKALMAS szrvlÉlye rrrt

rovÁasnR ls loőrurÉruT GoNDoT JELENT HoGY EGYES VERsENYlGnzenrÓr NEM, VAGY csAK
enőseru xIroeÁsolunró,,VERsENYIGnzeRrótlrterutÉst" rÉszíÍrrurrEGY-EGY veRseruyRől!

A

FIGYELMMEL KELL teruruÜrur, ÉsHA szÜrsÉors,
rövgrrrzuÉruYrxrel lÁnó relrlőssÉcnr voruÁsr ls KELL ALKALMAzNI Az ARRA lI-lrrÉrrs
stzoTrsÁctlAK! A VERsENYlGazcRrót telrrurÉsrrNEK HITELEs, nÉsztetes, utÓtRGosAN ts
reyÉnrrunŰrurr KELL LENNIE AHHoz, HoGY sÁn MlKoR VlsszA LEHESsEN ruÉzrulAz
rsrvÉruYrrET, HA szÜrsÉa vnru nÁl

2o13-As

ÉvsrNEZEKRE KlEMELT

rruÁr sAJNos rovÁegnR ts VAN sőveN pÓrolruI vRlÓ rrnoATUNK, or sízonn ABBAN, HoGY
MINDENKI ÁrcoruoouR lMReÁgRN Az ELMÚtt Évet, TANULUNK n vlÁsor ÉsuRcurur
HtgÁlaÓt, Éslövőne, uÁn lÉruYeGESEN KEVESEBB pnosLÉMIÁVAL KELL szrnngrsÜLruÜrurtt

n lövőnr

ruÉzvr ls FoNTos FELADATUNKNAK TARToM, HoGY szAKMAILAG, EMBERlLro ls lÓl
rrlrÉszÜlr szrvlÉlyrr ússÁx EL A FELADAToKAT, MIVEL Évnől ÉvRr, rcynE NAGYoBB
elvÁnÁsorNAK KELL MEGFELELNl A VERsENYrr RlrnluÁVAl-ls!

eízoru ABBAN ls, HoGY LEsz MEGFelelő lrlrrurrezŐ, AKÁn Úl lelolrrK ls, AKIK szíwel
lÉlrrrrlúnÁr MAJD et, R RAJUx sízoT-| FELEDAToKAT! Az etőző Évrxnez rÉprst, UGYAN
rlssÉurecsAPPANT R sponrgíRÓl llcrrucex rtnoÁsÁruRr szÁvtR, DE TUDJUK AzT ts, HoGY
RÉeegsrN nzÉnr vÁlrorrRr soKAN IoRzolvÁtttYT HoGY EzT FELHAszruÁtvn, A MAMs
RrruorzvÉtrtYElRE, Az tGAzoLVÁruY rrlHnszruÁnsÁvAL, AMl EGYBEN grl-ÉpőrÉNtts szotcÁtt,
,,INGYENEsEN" TUDJANAK MENNI, oe rszÜr ÁeÁsnN sEM VoLT sponrsínól vunrÁr vÉeezrult
EzEKET n xörrlrzőeru rlőínr sponrgínót NtÉvsonaÓL ls Kl LEHETETT szÚnrul, VALAMINT xÉnlÜr
ÉsrövereuÜr vllruoeru VERsENYlGnzcnrÓrÓL, HoGY Rz ÁllrnluK VEzETETT VERSENYEKEN,
rtzÁnÓtae ÉnvÉruvrsLlcENcEL RENDELKEző szevÉlyrxlÁssnruRx EL FELADAToKAT!
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2012.Es vERsENY sZEaoNBAN'
n sponrBíRol MűKoDÉs ÉnrÉrrlÉse,
SZER|NT' MEGFELELo ELMÉLETI ÉscyRroRnrt
A 5PoRTBíRÓK DoNTŐ TossÉGE A VÉLEMÉNYEM

ruoÁssm

stztoÍlsÁcos
EzzEL BlZTosíToTTNAK LÁToM- A MAMS vERsENYEI(
tpőreeN
sponrsÍnól votlRrKozÁsBAN. TERMÉszETEsÍN, Az EIKöVETKEZő

RENDEIKEZIK

tEBoNYoLíTÁsnr,

,

tgovrrvex És
FoRDíTUNK ARRA, HoGY A xÉpzÉsrn*]*_|l ALAPosABBRr
JoBBAN FrlrÉszÜtt, sponreínlxKAl TuDJUNK
TANULVA Az rlőzŐ Év,ÉverHteÁtglt, M|NÉL
n nÁrrtr eízorr FELADAToKNAK! eÜszxÉr lenessÜrurc
ELEGÉT TENN| Az u'***on"AK, És
ÉsnennÉlurtőtee', Rz ez Évlsey-ri ucrrucrs
ARRA HoGY Ml, A MAMS sPoRTBíRol LEHETÜNK'
csAK MINT
gínÓt LÉrszÁnnor, HA NEM 15 NAGY naÉnrÉrseN,DE NtjvttNl TUDJUKI!
RrclszrRÁlr aígÓ volt' TEHÁT vtsZCINYLAG
ÉnoernssÉeETEMLíTENÉM,zool-sEn, 571'Fő
hiocY MlNDtN ÉVBEN VANNAK AKIK BEFEJEZIK A
sTABlL n sínol rtrsznrvr, ANNAK ELLENÉRE,
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rrvÉrEIvvsÉGÜKETlDElGLENEsEN,DEVANNAKAKlKVfGLEGEsEN.
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