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1.

2.

online, telefonos konferencia
-

Téma

Szakági Tanács (SZT)tagjai

Szakági munkacsoport

3.

A Szakági Tanács működési
mechanizmusa

4.

Egyéni VB, Lonigó

-

Előzmény/információ

Jacsó Tibor, vezető
Füzesséry Erik, tag
Piroska Edit, Tag

Jegyzőkönyv sorszáma:
Dátum:

Jacsó Tibor - szakágvezető
Piroska Edit - szakági tanácstag
Füzesséry Erik - szakági tanácstag

Résztvevők szavazati joggal:

Szavazati arány
[igen/tart./nem]

Szakági határozat

A Szakági Tanács elsődleges feladata a sabályszerű sportszakmai munka koorinálása,
a szakág működtetése.

---

Teendő

----

Határidő

Felelős

Érintett

2018. május 9., Sze

----

MAMS Titkárság,
Arenamoto Kft.
Debrecen Speedway SE
Gyulai Speedway Klub
Nagyhalászért Motorsport SE
TrackRacing Kft.

2018. május 9., Sze

Albók József – Nagyhalász,
Szilágyi Sándor – Gyula,
Szilvási Péter – Arenamoto,
Szűcs Albin – TrackRacing,
Tabaka József – Debrecen.

MAMS Titkárság

MAMS Titkárság,
Arenamoto Kft.
Debrecen Speedway SE
Gyulai Speedway Klub
Nagyhalászért Motorsport SE
TrackRacing Kft.

Gyulai Speedway Club
Benkő Roland

----

A Szakági Tanács munkájában egyedi meghívás alapján, tanácskozási jogkörrel
vehetnek részt a salakmotor szakágban licencet váltott egyesületek és
sportvállalkozások (rövidítve – Klubok) mindenkori vezetői. A Klubvezetők a Szakági
Tanács munkájában szavazati joggal nem rendelkeznek.
Elsődleges feladatuk a szakágban folyó sporttevékenység szervezése, koordinálása,
előírt és szabályszerű tejesítése.

---

A félreértések elkerülése érdekében a szakág működésével kapcsolatos mindennemű
hivatalos ügyintézés kizárólag írásban történhet. A Szakági Tanács az általa
jóváhagyott szakági döntéseket és rendelkezéseket jegyzőkönyvbe foglalja, és
megküldi a MAMS Titkárságnak. A Titkárság a jegyzőkönyveket a MAMS internetes
oldalán publikálja, és ezzel párhuzamosan megküldi a Kluboknak végrehajtásra. A
szakági ügyekben a Klubokkal folytatott bármilyen szóbeli kommunikáció
(tájékoztatás, - kérelem, -egyezség, stb.) nem tekinthető hivatalos eljárásnak, ezért
azokat a Szakági Tanács a döntéshozatalok alkalmával nem veszi figyelembe. A szakág
működését a Szakági Tanács koordinálja, az ügyek képviselete és intézése a MAMS
Titkárságon kizárólag a Szakági Tanács jogosultsága és feladata. A Klubok felesleges
telefonálásokkal a MAMS Titkárság munkáját nem zavarhatják. A Klubok a saját
tagjaikat (pl.: versenyzők, sportvezetők, sportbírók, alkalmazottak, stb.) jogosultak és
kötelesek képviselni, ezért a tagokat érintő szakági ügyekben minden esetben a
Klubnak kell intézkednie a Szakági Tanács irányába. A hivatalos ügyintézési forma
szerint a Klubok mindennemű észrevétellel, kéréssel, javaslattal, stb. kizárólag írásban
fordulhatnak a Szakági Tanácshoz. Ebben az esetben az ügyintézés a lehető
leghamarabb meg fog történni, az adott határozatot/rendelkezés jegyzőkönyvezésre és
megküldésre kerül. Amennyiben a Klubok nem az itt leírtak szerint szervezik a
tevékenységüket, a Szakági Tanács az el nem intézett ügyekből adódó
kellemetlenségek miatt az adott Klubra hárít mindennemű felelősséget.
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---

2018. május 9., Sze

MAMS Titkárság
Szakági Tanács tagjai,
Albók József – Nagyhalász,
Szilágyi Sándor – Gyula,
Szilvási Péter – Arenamoto,
Szűcs Albin – TrackRacing,
Tabaka József – Debrecen.

A Debrecen Speedway SE
versenyzője, Tabaka József indoklás
nélkül visszalépett a 2019-es
Speedway Grand Prix kvalifikációs
versenyén való részvételtől

Benkő Roland indul Lonigóban

3/0/0

Nevezést módosítani

Azonnali intézkedés

MAMS Titkárság
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A Debrecen Speedway SE Bárány
Márk, május 19-i, rovnoi U21-es EB
szereplésével kapcsolatban nem tett
lemondó nyilatkozatot, a nevezés
elküldésre került.

A Debrecen Speedway SE adjon tájékoztatást Bárány Márk felkészülésével és
indulásával kapcsolatosan.
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A Szakági Tanács írásbeli megerősítést vár a
Klubtól, hogy a versenyző teljesíteni fogja a
kiküldetést.

Azonnali intézkedés

Tabaka József
Bárány Márk

MAMS Titkárság

Junior EB és VB indulás

---

A Szakági Tanács Fazekas Denis indulását javasolja
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A Szakági Tanács írásbeli nyilatkozatot vár a
klubtól, hogy a jelölést elfogadja-e.

Azonnali intézkedés

Albók József
Fazekas Denisz

MAMS Titkárság

7.

MACEC Kupa

---

A Szakági Tanács javasolja Fazekas Denis és Kovács Roland indítását a sorozatban.
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A Szakági Tanács írásbeli nyilatkozatot vár a
kluboktól, hogy a lehetőséget elfogadják-e.

Azonnali intézkedés

Track Racing Kft.
Kovács Roland
Nagyhalászért Motorsport SE
Fazekas Denis

MAMS Titkárság

8.

Nagyhalászi Páros EB
elődöntő tisztségviselőinek
meghatározása, a
versenykiírás véglegesítése.

A Debrecen Speedway SE indoklás
nélkül lemondta a verseny
megrendezését, Nagyhalász vállalja a
megrendezést.

A szakági tanács az alábbi tagokat delegálja a versenyre.
Gépátvétel vezetője: Erlitz Imre,
MAMS delegált: Daragó Gábor,
Versenyigazgató: Füzesséry Erik,
Versenytitkár: Szabó Bianka
Az időpontok vonatkozásában Füzesséry Erik egyeztet a rendező egyesülettel és
megküldi a véglegesített versenykiírást a MAMS Titkárságának.
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Az érintettek értesítése.

Azonnali intézkedés

Füzesséry Erik
Albók József
MAMS Titkárság

---

9.

Benkő Roland biztosítási
ügye

Az esetet megvitattuk és arra a
következtetésre jutottunk, hogy az eset
nem a Szakági Tanácsra tartozik,
hiszen a biztosítás élő, viszont
kárigény bejelentése a mai napig nem
történt meg.

---

---

A MAMS Titkárság küldje meg Benkő
Rolandnak a biztosító részéről érkezett választ.

Azonnali intézkedés

MAMS Titkárság

Benkő Roland

10.

Kovács Tibor számlája

---

Kovács Tibor részére kifizethető a 15 ezer forint a MAMS honlapjának kezeléséért.
Köszönjük az eddigi munkáját, és ameddig nem kötünk vele új megbízást,
felfüggesztjük ezt a tevékenységét.
A későbbiekben a szintén MAMS-hoz köthető mamsspeedway.hu oldalt újra kell
indítani, a szakági híreket, eseményeket ott kell közölni a nyilvánossággal.
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Az összeg kifizetése Kovács Tibor részére.

Azonnali intézkedés

MAMS Titkárság

---

11.

Versenyabroncsok
vásárlásának ügye

A szakág versenyzőinek részére
versenyabroncsok vásárlása történt. A
témában nincs kellő információ.

---

---

Jacsó Tibor beszerzi a szükséges információkat
az érintettektől, hogy a Szakági Tanács
kialakíthassa az állásfoglalását.

Azonnali intézkedés

Jacsó Tibor

---

A szakágnak nem készült a 2018-as versenyszezonra vonatkozó olyan pénzügyi terve,
amit végre lehetne hajtani. A rendelkezésre álló szakági keretet egyelőre zároljuk. A
meglévő pénz kizárólag rapid, elsősorban sportszakmai ügyekben (EB-VB licencek és
egyéb kisebb kiadások) használható fel a Szakági Tanács kezdeményezése alapján.
Legkésőbb a versenyszezon végén – a klubok aktivitását és eredményességét
figyelembe véve - megvizsgáljuk a rendelkezésre álló keret ésszerű elköltésének egyéb
lehetőségét.
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---

---

---

5.

U21 EB, Rovno

6.

12.

A szakág pénzügyei
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Szűcs Albin,
Track Racing

MAMS Titkárság
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13.

A Debrecenben június 2.-án
megrendezésre kerülő
versenyesemény
engedélyezése

A Szakági Tanács a Debrecen Speedway SE versenyrendezéséhez feltételesen járul
hozzá.
Amennyiben az előírt feltételek maradéktalanul teljesülnek, a versenykiírás azonnal
jóváhagyásra kerülhet.
A feltételeket a 2018. április 13-án a pályainspekciót elvégző Marek Wojaczek (FIME)
A Debrecen Speedway SE kéri a
előírásainak maradéktalan teljesítésében határozzuk meg. Jelen határozat szerves
június 2-i versenykiírás
részét képezi a FIME inspekció jegyzőkönyve, amely tartalmazza a szükséges
engedélyezését. Tabaka József
teendőket. (1. sz. melléklet)
jelezte, hogy a júniusi versenyen kívül A feltételek kiszabására azért kerül sor, mert a debreceni versenypályán legutóbb
megrendezésre kerülő Eb verseny vonatkozásában súlyos anomáliák merültek fel,
még augusztus 20.-án is kívánnak
amelyekről a FIME és a MAMS közötti levélváltások minden kétséget kizáróan
versenyt rendezni a pályán.
tanúskodnak. (2. sz. melléklet)
A Szakági Tanács a FIME által feltárt és kifogásolt hiányosságok megszüntetésének és
kijavításának egyértelmű bizonyítására folyamatos tájékoztatást kér a pálya
üzemeltetőjétől.
Lásd: a Teendőknél.
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A debreceni versenypálya APD-je jelentős
javításra szorul, a javítás elvégzésére kizárólag
a gyártó cég, az ADMAR jogosult. Amennyiben
a Klub ezt a megoldást választja, kérjük
helyszíni fotókkal (szállítólevéllel) dokumentálni
a leszerelést és az elszállítást, valamint kérjük
az ADMAR által a javításról kibocsájtott
nyilatkozatokat megküldeni a MAMS
Titkárságra. Amennyiben a javíttatás helyett
bérelt APD-vel kívánja a Klub a problémát
orvosolni, úgy kérjük a bérleti szerződést és a
bérelt APD dokumentációját a MAMS-nak
azonnal megküldeni. A versenypálya talajának
javítása szintén elengedhetetlen, ezért kérjük a
talajcsere (javítás) mozzanatait is fotókkal
alátámasztani. Amennyiben az itt leírtak szerinti
munkálatok és annak dokumentálása nem
folyamatos, a kérést – a versenykiírás
jóváhagyását - a Szakági tanács nem fogja
tudni tejesíteni.

azonnali és
folyamatos
intézkedést igényel

Tabaka József
Debrecen Speedway SE

MAMS Titkárság

Jelen jegyzőköny 13 darab napirendi pontot tartalmaz
Jelen jegyzőkönyv 2 darab melléklettel együtt érvényes
Jóváhagyta:
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Jacsó Tibor - szakágvezető sk
Piroska Edit - szakági tanácstag sk
Füzesséry Erik - szakági tanácstag sk

