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Napirendi pontok:
1.Licencváltás
2.Sportszakmai beszámoló 2016-ról
3.Pénzügyi terv 2017
4.Rendezői kézikönyv 2017
5.Szakági titkár, szakágvezető személye
6.VB helyzete
7.Sportbiróképzés
8.Motorshow
További napirendi pontok
9.SZT tagok, működési rend
10.Sebis enduro
Az ülés során a napirendi pontok tárgyalási sorrendje megváltozott:
9.Már korábban is felmerült,hogy egyesek nem vesznek részt aktívan az SZT munkájában.
Határozat(egyhangú) IGEN: A szavazás ideje a face book-on max.1 hét. Részvétel a
szavazásokban:Aki háromszor nem vesz részt a szavazásban, automatikus kizárjuk az SZT-ból.
Az SZT min.létszáma 5 fő kell legyen.
5.Szakági titkárra van szükség. Sasvári Sándor vállalná, de csak akkor, ha nem
Hermann.Henrik.lenne az elnök. Erre a beosztásra már korábban is felmerült a díjazás
szükségessége. S.S a sürgős teendőkre való tekintettel, végül vállalja 3 hónap próbaidőre 150eFt
nettó díjazásért, abban az esetben, ha H.H közvetlenül nem szól bele az SZT munkájába.
Határozat:IGEN (egyhangú)
A továbbiakban S.S vette át az ülés vezetését.
10.A sebisi enduro OB feltétele magyar értékelő csapat és sportfelügyelő részvétele a rendezvényen.
S.S vállalja ez utóbbi beosztást. Kéri a rendező elérhetőségét a kapcsolat felvételhez. A magyar
értékelő csapat még nem kapott felkérést a rendezőtől.
1.A licenc igények folyamatosan érkeznek,a rajtszámok kiadása is történik, de fennakadások
előfordulnak. S.S ezt a feladatot is átveszi. A minmum vizsga on-line elindult, jól működik cca. 100
fő már megcsinálta. A költsége a kezelőnek 30 000Ft. S.S közben felsorolja a szakági titkár
feladatait, ami az Enduro szakág életével kapcsolatos összes teendő intézése. A facebook döntések
összegzése után, a döntéseket a Zólyomi Andrea kapja. A szavazási rend az SZT-n belül a 9.pont
szerint kerül lebonyolításra. Amennyiben az SZT létszáma 5-fő alá kerülne, akkor a kiesett emberek

helyére új jelölést kérünk a személyt küldő egyesületek felől.
6.Hadobás Ádám ismerteti a VB helyzetét. A jogdíj befizetve a promóter felé. H.H: A motor kauciót
tisztázni kell péntekig. H.Á folytatja:a pálya 70%-a áll rendelkezésre jelenleg a tavalyi engedélyeket
figyelembe véve. További 30% pályarész szükséges. További ígéretek vannak pénz és egyéb
szolgáltatások formájában. A mentő,OMSZ,főorvos(licenc) egyeztetések folyamatban. Az OB
1.oszt.és Kupa értékelését magyar értékelő csapatnak kell ellátnia. Erről még nincs egyeztetés.2.o.és
3.o. nem lesz.
2. A sportszakmai beszámoló rendben, amennyiben Dési János Dakar szereplése is megjelenik
benne.
3.A pénzügyi tervvel kapcsolatosan szükséges a szponzorok keresése, névhasználati jogot is lehetne
hirdetni a bajnokságokra és az egyes versenyekre, ebben Jász András segít. A táblázat több
pontjában változás van:.Nevezési díj helyesen 12eFt. Enduro versenyrendezési támogatás esetében
100 fő esetén, illetve felett nincs, 100 fő alatt versenyzőként 20eFt támogatás. A 100 fő alatti
létszám utáni esetleges támogatásra, 500 000Ft tartalék marad a rendezvény támogatás soron.
VB támogatás:1MFt letétbe kerül, a sikeresen bonyolított verseny esetén, a FIM költségek
fedezésére. Az engedélyek és a rendezvény biztosítás megléte esetén, a motor kaució visszajár a
rendezőnek. A módosított pénzügyi terv a 2017.2. táblázata mellékletben.
Felmerült Hegyi András estleges támogatása enduro illetve MAMS versenyek média megjelenése
témájában. H.A intézi és rövidesen válaszol. Az on-line minimum vizsga költsége 30eFt rendszer
kezelőjének. A Motorshow kiállításon a megjelenés 40 000Ft az Enduro szakág részére.
Határozat:5 IGEN,1 szavazat 105 alatt,1szavazat 110 alatt.
4.A rendezői kézikönyv elkészítését László Márk vállalta. .Az ígért határidő lejárt. SS rákérdez,
mikor lesz elérhető. Ebben is segítene Jász András.
7.Biróképzés 02.19-én volt és a Mátrában még lesz március elején, H.Á. szervezi a helyet hozzá.
A képzéseket S.S. tartja.
8.A motorshowra viszonylag kicsi az érdeklődés. Az enduro helypénzre 40eFt-ot kifizet a szakág.
Határozat:IGEN(egyhangú)
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