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Hermann Henrik: sajnálja, hogy ilyen kevesen jöttek el az ülésre, hiszen a következő 4 éven
jelentősen befolyásoló témákról lesz szó. Jó lett volna, ha legalább a szakágvezetők eljönnek.
1. pont: FIM főtitkári értekezlet
A FIM 2017-től összehangolja licencrendszerét. Minden világ- és kontinentális bajnokságra
szóló éves és egyalkalmas licencet a FIM bocsát ki. Ezekhez a licencekhez a FIM által előírt
térítésű biztosítás is járni fog, de csak a FIM naptárában szereplő versenyekre fog fedezetet
nyújtani. A magyar licencrendszert annyiban fogja befolyásolni, hogy akik egyéb külföldi
versenyen akarnak indulni, napi biztosítást kell váltaniuk (az eddig megszokott módon).

2 pont: 2017-es versenyrendszer témái, határidejei
-

licencváltási határidő: 2017. február 28.

-

előzetes versenynaptár leadás: 2016. december 31.

-

végleges versenynaptár leadás: 2017. január 30.

-

a végleges versenynaptárak ismeretében a tisztségviselők beosztása: 2017. február 15.

-

előzetes alapkiírás: 2016. november 30. Ezután az értékelő és a sportszakmai kollégium
átnézi, majd 2017. január 9-ig a szakágvezető a végleges alapkiírást elfogadásra
előterjeszti az elnökségnek. Fontos, hogy minden versenysorozatnak külön alapkiírása
legyen (külön a bajnokság, külön a kupasorozat).

-

2016. évi eredmények összeállítása és elküldése a titkárságnak 2016. október 31. Az
Értékelő Kollégium, a tagszervezetek észrevételezésre megkapják, majd a végleges
eredményeket a szakág 2016. november 10-ig elfogadásra előterjeszti az elnökségnek.

-

díjkiosztó időpontja: lehetőség szerint ne november 25-27-i hétvégén legyen, akkor
FIM közgyűlés van

-

MAMS Év Sportolója 2016 jelölések leadása: 2016. október 31. Felnőtt, női és utánpótlás
kategóriában, indoklással, eredményekkel

-

szabálymódosítási javaslatok: 2016. szeptember 30.

-

2016. évi sportszakmai és pénzügyi beszámoló: 2017. február 28. A pénzügyi
beszámoló összeállításakor össze kell hasonlítani az év elején leadott költségvetési
tervet a tényleges bevétel-kiadással.

-

2017. évi sportszakmai és pénzügyi terv: 2017. február 28. A sportszakmai terv leadása
nem kötelező, viszont aki nem adja le, az később nem szólhat bele a szövetség
sportszakmai tervébe.

Ezek az időpontok, határidők belekerülnek a MAMS kalendáriumba. A határidős anyagok
leadása a szakágvezető felelőssége. A határidők túllépése pénzbüntetést von maga után,
amely a szakági keretből kerül levonásra.
A sportfelügyelő és versenyigazgató képzés, valamint minden egyéb bíróképzés csak az
alapkiírások elfogadása után történhet.
Továbbra is elvárjuk a havi írásos jelentést azoktól a szakágaktól, amelyeknek nem működik
Facebook-os szakági tanács csoportja.
A nemzetközi versenyek rendezésére vonatkozó jelentkezéskor pénzügyi garanciát kell
vállalnia a szervezőnek a szövetség felé még az ingyenes lemondási határidő előtt.
Amennyiben garancia vállalás nem történik, a szövetség a jelentkezést visszamondja.

3. pont: OMSZ
Az államtitkárság eddig nem reagált a megkereséseinkre. Az ígért módosítások elmaradnak,
így megállt az ügy.

4. pont: Pályalicencek
Sutus-Juhász Tímea, a Sportszakmai Kollégium vezetője felkérést kap, hogy a jelenlegi
szabályzat tervezetet tekintse át, a hiányzó kiegészítéseket szerezze be és terjessze elő az
elnökségnek.

5. pont: Névszponzori szabályzat
Fehér Géza előterjesztése a motocross csapatversenyen előforduló egyedi csapat
elnevezésekkel kapcsolatban. A csapatnév használatát az alapkiírásban kell rögzíteni, a
szponzorlicencek használatát a sportszabályzat tartalmazza.

6. pont: Tisztségviselő beosztás
Rákos Róbert előterjesztése. Több eset előfordult, hogy a motocross versenyre beosztott
tisztségviselő az utolsó pillanatban lemondta a megbízását és nehézséget okozott így új
tisztségviselőt találni. Átfedés van a motocross és a gyorsasági sportbíró között.
Mindegyik szakágban szükség van utánpótlásra a szakemberek között, erre nagyobb
hangsúlyt kell fektetni jövő évben.

