MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2010. február 3. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Daragó István
Kökényesi György
Bulcsu Rezső
Déczi Ferenc
Zólyomi Andrea
Majosházi Péter

Elnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Motocross szakágvezető
főtitkár
Értékelési bizottság vezetője

Később érkezett
Később érkezett
Levezető elnök

Később érkezett

Kökényesi György: köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát
javasolja.
1/SZT/2010.02.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Előző ülés határozatainak áttekintése
2010. évi Alapkiírások
2010. évi versenynaptárak
Átigazolási szabályzat értelmezése
Szakágak értékelése az elfogadott pontrendszer alapján
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Kökényesi György: az előző ülésen az SZT javaslatot tett az Elnökségnek a díjtáblázat
csökkentésére. Az SZT elfogadta a módosított sportszabályzatot, valamint az enduro, a
motocross és a trial szakág versenynaptárát.

2. napirendi pont: 2010. évi Alapkiírások
Daragó István: a trial, a supermoto, az enduro, az endurocross, a gyorsasági és a stunt riding
alapkiírás készült el, ezt majd az Elnökség hagyja jóvá. Még egyáltalán nincs elkészítve sem a
salak, az old timer és a dragbike alapkiírás.
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3. napirendi pont: 2010. évi versenynaptárak
Kökényesi György: elkészült a supermoto versenynaptár. Ez nem végleges. A bajnokság 6
fordulóra van kiírva, ebből 4 benne van a naptárban, 2 valószínűleg Szlovákiában lesz.
Bulcsu Rezső: a gyorsasági versenynaptár sem végleges, a dátumok csúszhatnak, de az adott
hétvégék biztosak. Még lehetnek benne apró változások.

4. napirendi pont: Átigazolási szabályzat értelmezése
Zólyomi Andrea: kéri a szakágvezetők segítségét az átigazolási szabályzat helyes
értelmezésében. Mikor kell átigazolási díjat kell kérni a versenyzőtől, és mikor kell az
elengedő egyesülettől pecsét?
Átigazolási díjat csak akkor kell kérni, ha az adott évben már volt a versenyzőnek licence más
egyesületnél. Ekkor kell az elengedő pecsét az átadó egyesülettől. Az adott naptári év végén
mindenki automatikusan felszabadul.

5. napirendi pont: Szakágak értékelése az elfogadott pontrendszer alapján
Zólyomi Andrea: elkészült szakáganként a pontrendszer táblázat. Apróbb egyeztetések
szükségesek még.
A pontrendszert az SZT jónak találja, reális képet mutat a szakágak súlyáról a szövetségen
belül. egyes tételeket még értelmezni kell, és ennek megfelelően korrigálni a pontokat.

6. napirendi pont: Egyebek
Bulcsu Rezső: a Bírói bizottság vezetője írt egy kérelemet és emelett ara kérte, hogy terjessze
elő a következő kérést: a szabályzat szerint új bíró a min. 16 és max. 45 éves személy lehet. a
45 éves maximális korhatárt kellene 55 évre módosítani. Személy szerint a 16 évet kellene 18
évre módosítani.
Daragó István: a jogi felelősség kérdése miatt is 18 évre kellene módosítani a minimum
életkort.
Az SZT a jogi felelősségvállalás miatt minimum 18 éves kort javasolt az Elnökségnek.
Pusztai Csaba megérkezett
Majosházi Péter: visszatérve a pontrendszerre, az Alpok-Adria bajnokságokon elérhető
pontszámok mértéke felborítja az egyensúlyt. Véleménye szerint limitálni kellene az itt
elérhető pontokat. Mellesleg nem mindegyik szakág vesz részt Alpok-Adria bajnokságon. A
salak szakágnak ott van a MACEC-kupa, mint régiós bajnokság. Ők így eleve esélytelenek
pontszerzésre. Minden szakág határozza meg a számára legértékesebb régiós bajnokságot.
Daragó István: az elv jó, de látszik, hogy finomítani kellene.
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Bulcsu Rezső: a licencekért kapható pontok mértékét emelni kellene.
A szakágvezetők megkapják a most elhangzott javaslatokat, és ezek alapján módosul a
pontrendszer táblázat.

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

Budapest, 2010. február 9.

Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea
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