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Hermann Henrik: köszönti a jelenlévőket. 2017-től zéró tolerancia lesz a szabályok
megváltoztatásával. Az alapkiírást csak indokolt esetben és csak egy bizonyos határidőn belül
lehet módosítani. A nem Facebookon működő szakági tanácsok esetében a havi beszámoló
kötelező lesz.
A licencváltási határidő 2017. február 28., de minden szakág maga határozza meg a pótdíj
mértékét. Újdonság, hogy az év során minden bajnoki és kupa forduló előtti héten van a
licencleadás. A verseny hetében leadott licencek csak a következő héttől érvényesek.
A végleges naptárakat 2017. január 30-ig várjuk, a szakági tanács által elfogadott
alapkiírásokat január 4-ig küldjék meg a szakágvezetők, hogy a sportszakmai és az értékelő
kollégium is át tudja nézni. Külön alapkiírás készül a bajnoki és külön a kupasorozatokra.
Szakáganként külön sportszabályzat is készülhet.
A sportbírói oktatásokra csak az alapkiírások elfogadása után kerülhet sor.
A sportszakmai és pénzügyi beszámolókat, valamint a sportszakmai és pénzügyi terveket
február 28-ig várjuk.
Szakági keretre történő bármilyen kifizetés csak a szakági tanács jóváhagyásával történhet, és
itt minden szakági tanács tagnak szavaznia kell.
A szakágvezető kinevezések esetében a jelölteknek tervet kell leadniuk a mandátumuk idejére
vonatkozóan.

Sportszabályzat módosítás
Az enduro szakág részéről érkezett módosítási kérelem, valamint a helyszínen a stunt riding
szakág és az értékelő kollégium ad le módosítási javaslatot.
Zajzon András az enduro szakág képviseletében kéri a 11.1 pontban lévő mondat törlését,
amely az enduro versenyek zsűri összetételére vonatkozik. Ezzel együtt a 10.7 pontból kikerült
a következő mondat: „a versenyigazgató nem lehet szavazattal bíró tagja a zsűrinek”, mivel
ezt a kitételt a 11.1 pont tartalmazza.
Az SST a sportszabályzat módosítására vonatkozó kérelmet elfogadja.

Szabó Ákos stunt riding szakágvezető kéri, hogy a 9.8.1 pontban, a bajnokság
értékelhetőségével kapcsolatban a stunt riding is megkaphassa azt a könnyítést, amit a
dragbike is (akkor értékelhető a bajnokság, ha legalább 4 fő/verseny és legalább 5 fő/év feltétel
teljesül).
Tarapcsák Péter old timer szakágvezető ugyanezt a könnyítést kéri, mivel az egyik
kategóriában nem biztos, hogy meglesz az előírt létszám.
Az SST egyhangúlag úgy gondolja, hogy az értékelésre vonatkozó szabály generálisan
legyen érvényes minden szakágra, ne legyenek kivételek.
Az SST a javaslatot, mely szerint a bajnoki forduló értékelhetőségére vonatkozó min. 5
fő/verseny és min. 6 fő/év létszámot 4 fő/forduló és 5 fő/év-re csökkentse, 5 nem és 2 igen
szavazattal elutasítja.
A bajnoki és kupa futamok értékelhetősége minden szakágra egyformán vonatkozik, az előírt
minimum létszámban változás nem történik.
Nagy Arnold, az Értékelő Kollégium képviselője szeretne egy új pontot berakni a
sportszabályzatba, Eredmények címmel. A pont előírná a sportfelügyelő által elfogadott
végeredmény formai követelményét, úgymint: a versenysorozat alapkiírás szerinti
megnevezése, verseny dátuma, helyszíne, résztvevők neve, rajtszáma, sportszervezetének
neve, motor márkája.
Az SST elfogadja a sportszabályzat kiegészítését az Eredmények ponttal, amely előírja a
sportfelügyelő által elfogadott végeredmény formai követelményeit.

Sportbírói szabályzat módosítása
Az egyik tagunktól érkezett egy javaslat a sportbírói korhatár 65 évről 70 évre történő
megemelésére vonatkozóan. Az SST úgy véli, hogy ne legyen korhatár és a Sportszakmai
Kollégium vezetője döntsön a sportbírói licencek kiadásáról.

Az SST egyhangú szavazással elfogadja a sportbírókra vonatkozó felső korhatár eltörlését.

Biztosítás
Az Allianzzal való biztosítást a szövetség felmondta. Az alkusszal kötött szerződés december
31-i hatállyal megszűnik. Több jelentkező is volt, aki ajánlatot adott be; volt köztük direktben
biztosító is és alkusz is.
2 érdemi jelölt maradt, akik nagyjából lefedték az igényeinket. Az egyik a CLB Kft., a másik a
Dárius Kincse alkusz, akit Vékony Gyöngyi képviselt. Mindenképpen csak 1 évre kötünk
szerződést. Javaslat, hogy 2017-től csak a MAMS-nál lehessen biztosítást kötni.

Lévay Károly: nem ért egyet a MAMS-os biztosítás kötelezővé tételével. A MAMI ÉSE a
Groupama biztosítóval kötöttek szerződést 2017-re, és mindhárom területre van biztosításuk,
amely megfelel a MAMS előírásainak. Érdemes lenne ajánlatot kérni a szövetségre
vonatkozóan.

Az SST úgy dönt, hogy amennyiben a Groupama biztosító ajánlata és a jutalék mértéke
megfelelő, azt fogadja el, ellenkező esetben a szövetség folytassa az együttműködést a CLB
Kft-vel.

