A Magyar Motorsport Szövetség 2018. évi sportszakmai terve

Szervezeti felépítés

A Magyar Motorsport Szövetség 2018-ban is változat\an struktúrában és szervezeti felépítéssel
kíván tovább működni. A szövetségngyintéző SZerye továbbra is a két fős titkárság. A jogi
feladatokat megbÍzási szerződéssel rendelkező ügyvéd |átia el.

SST

A

Szövetségi Sportszakmai Tanács feladata a minden szakágat, kollégiumot érintő döntések
meghozatala. Az SST tag|ai az elnök, a szakágvezetők és a kollégiumvezetők, illetve
tanácskozási joggal részt vehetnek rajta a szakági és kollégiumi tanácsok tagai, valamint az
alelnökök. Az A|apszabály SST-t érintő módosításával a szövetség elnökének nem lesz
szavazati joga' Ezze| a változtatással összhangbahozzuk a szabályzatot a gyakorlattal, hiszen
az elnök eddig sem vett részt az SST döntéseiben.

Kollégiumok
A kollégiumok felépítésében,elnevezésében,összetételében nem kívánunk változtatni: az
Ertékelő' a Fegyelmi, a Környezetvédelmi, az Egészségügyi, az Öreg Motorosok, az
Elektromobilitás' az Edzői és lJtánpótlás Kollégiumok a titkársággal együttműködve
vá|tozatlan formában működnek tovább. Nagy kihívás azonban a Sportszakmai Kollégium
gondjának megoldása. A kollégium vezetősége 2017 végénlemondott, azőta a vezető posztja
üresen ál1, annak betöltéséig a feladatokat a főtitkár látja e|. Az ilyen formában való működés
nagy terhet rő az irodára, ezétl' mindenképpen megoldást kell találrni a kollégium működtetésére
vonatkozóan.

Szakáeak

A

szakágak önálló sportszakmai munkát végeznek a szakágvezető és a szakági tanácsok
vezetésével. Az aIapelven nem kívánunk változtatni, miszerint a spot1szakmai dontéseket
minden szakág önmaga határozza meg, az elnökség azokat nem bírálja felül, viszont azokat is
kéri számon.
A közgyílés elé kerül előterjesztésre két uj szakág, az endurocross és a tereprally felvétele.
Ezek a szakágak eddig az enduro keretén belül működtek, viszont felmerült az igény, hogy a
jövőben önállóan'működjenek. Az elnökségnek nincs kifogása az onállővá válás ellen, így a
közgyílés döntésén múlik a fuggetlenné válás.

Az

alapelv, miszerint a szakágak önállóan gazdálkodhatnak bevételeikkel, továbbra is jól
működik, így ezen a téren sem tervezünk változtatni.

Problémát az okoz (és a jövőben ezt szigorúbban kell kezelni)' hogy a szakági tanácsok kissé
fegyelmezetlenül működnek: ahol nem működik zártFacebook csoport, ott nincs havi jelentés
a szakági tanács működéséről és nehezebb is nyomon követni egy-egy döntés megszületését,
elfogadását. Ahol van Facebook csoport, ott előfordul, hogy a sok poszt k<jzött elvesznek a
döntések' illetve a szakáglezető nem kéri számon aZ egyes feladatok felelősét, és egy adott
téma elveszik a többi poszt között.
Továbbra is megoldandó feladat a kommunikáciő javítása, illetve a szolgálati út betartása: a
versenyző nem a szövetséggel áll jogviszonyban, hanem az őtleigazoló sportszervezettel. Így
bármi kérés,probléma, rajtengedély esetén nem közvetlenül a titkárságot kellene megkeresnie,
hanem a klubját. 2018-ban erre a két probléma megoldására kell nagyobb hangsúlyt fektetni.

Eredmények
2017-ben is kiemelkedő eredményeink születtek, többek között egy Európa_bajnoki 1. helyezés
is. 2018-ban tehát cél' hogy minél több magyar versenyző minél több világversenyen tudjon

részt venni. Megfelelő feltételek híján a szövetség nem tud minden egyes Versenyző
szerepléséhezanyagilaghozzfiárulni. A szakágak a saját pénzugyi keretük terhére hozhatnak
olyan döntéseket, amelyek eredményeképp átváIlaIják egy-egy EB vagy VB licenc,
rajtengedély, biztosítás díját, esetleg hozzájátulnak a versenyző útiköltségéhez. Ez minden
esetben a szakági tanács döntóse.

2018-ban is kiírásra fog kerülni a
az elnökség elé.

MAMS ÉvSportolója cím, amelyet a szakágakterjesztenek

Versenyrendezés
Minden évben jelentkezünk EB és vb futam megrendezésére. Az eddigi magas színvonalú
rendezvényeknek' valamint kiváló sportdiplomáciai kapcsolatunknak köszönhetően évi több
kiemelt nemzetkőzi verseny rendezési jogát kaptuk meg. 2018-ban már salakmotoros egyéni
E'B elődöntőt, motocross open, 85, 65 cc EB futamot, Superstreet Bike Európa-bajnokságot, xtrial világbajnokságot rendeztünk és hátravan még oldalkocsis vb futam, salakmotoros páros
E'B elődöntő, Baja világkupa és street freestyle Európa-kupa is. A MAMS a szervezők á|tal
beadott igények alapján támogatási kérelmet nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumának
és a tőlük kapott támogatás teljes összegével segíti a szervezőket.
Versenyrendszer mű ködtetése
A 20l8. évi feladatok az AIapszabállyal, valamint a nemzetközi és egyéb szabályzatokkal,
törvényekkel összhangban kerülnek meghatározásra.
Fő feladatok:

a

nemzetkozi szabáIyozások figyelembe vételével a magyar motorsport
versenyrendszerének meghatározása és működtetése. A szakági alapkiírások,
Versenynaptárak és versenykiírások elfogadása, és azok alapián a versenyrendszer
működtetése, versenyek rendezése, különös tekintettel a bajnokságokra és
kupasorozatokra

azutánpótlás nevelés koncepciójánakszakágankénti kido1gozása, versenyrendszerének
kialakítása, bajnoki és kupasorozatok kiírása és működtetése
kialakult minimumvizsga rendszerének működtetése azokban a szakágakban, ahol ez
indokolt
re gisztráciős versenyrendszer működtetése
nemzeti válogatott kritériumrendszerének meghatározása, szakágankénti válogatott
keret me gh atár ozása (ahol lehetséges)
nemzetközi kapcsolattartás, részvétela nemzetközi szövetségek (FIM, FIM Europe)
munkájában. Sportdiplomáciai kapcsolatok megerősítése, új kapcsolat kialakítása
kapcsolattartás és érdekképviselet az Emberi Erőfonás Minisztériummal, a Magyar
olimpiai Bizottsággal, a Nemzeti Versenysport Szövetséggel és a nemzeti motorsport
sz övets é gekke l, i l letve a hazai tagszerv ezetekke l
szabadidos motorozás feltételrendszerének kidolgozása, a|apszabály módosítása ennek
érdekében.

A fent felsorolt területeken kitűZött feladatok végrehajtásához kiemelten szükséges:
szövetségi nyilvántartás vezetése (tagszervezetek, versenyzők, sportbírók,

sportfelügyelők, pályalicencek, versenykiírások)
sportszakemberek képzése,továbbképzése
a MoB és a Testnevelési Egyetem által közösen elindított oKJ_s edzőképzésen részt
vett és edzői képesitést szerzett tanulók számára oktatási lehetőség biztosítása
kollégiumok működtetése
szabáIyzatokaktualizá|ása
vagyoni értékűj o gok új raértékelése,szponzoráció s lehetősé gek v izsgálata
a központi iroda hatékony miíködtetése, az adminisztráciő vezetése, a feladatok
el|átásához sz üks é ge s s ze m é l yi hétttérb izto s ítása
média megjelenés felülvizsgálata, médiaprogram kialakítása

A felsorolt feladatokhoz szükséges pénzíjgyierőforrást egyrészt az áIlami támogatás, másrészt
a központi bevételek (tagdíj, licencdíj, átigazolási eljárási díj, versenybejelentési díj'
regisztrációs díj' pályalicenc díi), valamint alkalmankéntipályázatok (p1. NEA) alkotják.
Versenvzők" felkésziilés

A

sportág sajátosságainál fogva az egységes felkészülési feladatok központi koordinálásra nem
centralrizálhatók. A szövetségnek a sportág-centrikusságotjelen esetben szem előtt kell tartania.
A tehetség és apénzigényes technikaibáttér nem minden esetben találkozik. A felkészüléseket
a versenyzők az őket leigazoló sportszervezetekkel közösen,

a szakági tanács felügyelete alatt

végzik.

A sportáe utánpótlás helvzete
Az utánpótlás képzéssorán, technikai sportként, meghatároző

a sporteszköz (motor)
rendelkezésre állása, ellátottság, kategóriák, bekerülési és fenntartási költség, illetve a fiatalok
testi, szervezeti felépítése,orvosi alkalmassága.
IJtánpótlás bajnokságjelenleg dragbike, enduro, gyorsasági és motocross szakágban van. Ezek
mellett természetesen kiemelt fontossága van aZ utánpótlás területének miné1 szélesebb körben
való kibővítésének.

Sportágunkban utánpótlásként kezeliük a tömegsport rendezvényeken induló licences felnőtt
versenyzőket is, hiszen ők azok, akik még csak most ismerkednek a sportággal, a
versenyrendszerrel' A későbbiekben számos versenyző kerül fel közülük a tömegsportbőI az
élsportba.
szakágak szakmai feladatainak egyike azúánpőtlás koncepció kialakítása.

A

A sportág sportegészségügYi ellátása
szövetség, illetve az egyes szakágak előírása alapján minimum 1 db mentőtiszt vagy
mentőorvos jelenléte szükséges. A hatályos kormányrendelet jelentősen megnehezíti a
szervezők dolgát, ugyanis a kötelezően előírt OMSZ sok esetben nem tudja biztosítani a
szövetségi követqlmén7fr', a szo|gáItatás színvonala több esetben is rendkívül alacsony volt.
2018-ban kiemelten foglalkozunk a helyzet megoldásával és az autósporttal, valamint a
lovassporttal (a másik két érintett sportág) együttműködve kezdeményezni fogiuk a

A

kormányrende let módo

s

ítását.

Doppingellenes küzdelem
Szövetségünknek külön egészségügyi kollégiuma van. amely összehangolia a WADA, a FIM
és a MAMS szabáIyozását, figyelemmel követi a tfugyévi tiltólistát. A szövetség
doppingellenes feladatait maradéktalanul ellátja: felhívta a sportolók figyelmét a regisztrálási
kötelezettségre, illetve a nemzetközi versenyen induló magyar résztvevők listáját is a MACS
rende lkezésérebocsájtj a.

Sportdiplomáciai feladatok

Sportdiplomáciánk sikeresnek mondható. Amellett, hogy minden évben kapunk rendezési jogot
különböző szakágak világ- és Európa-bajnoki fordulóinak megrendezésére, szemináriumokat
és bizottsági üléseket is rendezünk.
2018-ban tisztujítás |esz a FIM-en és a FIM Europe-on belül. A szakágak május végéig
dönthetik el, hogy kit delegálnak a FIM Europe vonatkozó sportbizottságaiba, illetve júniusig
lehet a FIM-be jelölést leadni. Biztosan tudjuk, hogy FIM Europe szinten tobb szakág is fog
jelölni. A döntések véglegesítésérea 2018. május 22-iközgyűlés előtt közvetlen kerül sor.

A sportág létesítménvhelvzete

A létesítményfenntartás

az egyesületek és klubok feladata. hatásköre. A nem saját tulajdonú
létesítményekbérleti díja a rendezők költségvetését terheli.
A versenypályák engedélyének kiadása, a biztonsági feltételek megteremtése és ellenőrzése a
szövetség hatásköre.
Kötöttpályás szakágakban (dragbike, gyorsasági, old timer, salak) hosszú távú együttműködési
szetződés szükséges a pályákkal , az off-road kategóriákhoz szükséges (enduro, motocross, trial,
supermoto, quad) pályákat pedig olyan jogi és gazdasági szempontok szerint kell stabil
helyzetbe hozni _ figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat is-, amely hosszú távon
biztosítja az adotÍ szakág edzési' versenyzési lehetőségét.

A szövetség

és a taqszervezetek kapcsolata

A

szövetség szewezeti felépítésealulról felfelé növekvő:

versenyző-sportszervezet-szakág-

g.Ezt a gyakorlatban azt jelenti, hogy sportszakmai
szakági tanács-szakágvezető-elnök/elnöksé
kérdésekben a sportszervezet a szakágon keresztül keresi meg a szövetséget. Erre azérlvan
szükség, hogy a szakág is értesüliön a felmerülő kérdésekről, problémákról.
Továbbra is megoldandó feladat a kommunikáciő lavítása, illetve a szolgálatíűtbetartatása: a
versenyző nem a szövetséggel álljogviszonyban, hanem az őtleigazoló sportszervezettel. Így
bármi kérés,probléma, rajtengedély esetén nem kcjzvetlenül a titkárságot kellene megkeresnie,
hanem a klubját. 2018-ban erre ezen probléma megoldására kell nagyobb hangsúlyt fektetni.

Budapest, 2018. máius 22.

Hermann Henrik sk.
e1nök

2017. évi sportszakmai beszámoló

Működés

A Magyar Motorsport Szóvetség székhelye változatlanul1746 Budapes! Istvánmezei út 1-3.
Két fő teljes munkaídős (Zólyomi Andrea és Balogh Erika) és egy fő részmunkaidős (dr.
Némethi ZsoIt) alkalmazottal dolgozunk, ezenkívül március hóban a szövetség négyórás
munkaidőre határozott idejű szerződéssel alkalmazott egy Íő adatrögzítőt.

A

szövetség hivatalos honlapja www.rnams.hu' illetve Facebook

https: //www.f acebook.com/NlagyarMotorsportSzovetse

A

szövetséget az

5 tagú elnökség

fuányíÍ1a. Az

g/

oldala:

.

elnök és a négy alelnök

a

szakágak

előterjesztései alapján hoz döntéseke| a sportszaL<rnábanem szól bele a szabáIyok alkotásába'
de azokat maradéktalanul szárnon kéri.

Sportszakma

.

Versenyrendezés

A 2017-es évet 67 tagszervezettel és 880 igazolt versenyzővel zártuk. 9 szakágpan összesen 73
versenyt engedélyeztiink. A MAMS hazai rendezésii nemzetközi versenyek rendezésében
évek óta erős. otthont adfunk szárnos vb, világkup4 EB és Európa-kupa futamnak:

r

FIME Baja Európa_bajnokság

Bugac

2017. rnárcius 24-26.

. FIME Superstreet Bike Európa-bajnokság és FIME
' Kunmadaras 2077. április 29 _ május 1.
. FIME Salakmotoros Egyéni Európa-ba]'nokság elődöntő
2017.má4us1.
Nagyhalász
.
o
r
.

Street Freestyle Európa-kupa

FIME Salakmotoros Egyéni U21' Európa-bajnokság elődöntő
2017. június 10.
Nagyhalász
FIM oldalkocsis Világbajnokság
Pannóniaring 2017. június 17-18.
FIM Enduro Világbajnokság

Parád

2017. junius 23-25.

FIME Motocross op".,, 85 cc,65 cc Európa-bajnokság
Kiskunlacháza 2017 . julius B-9.
FIM Baja Világkupa és Európa-bajnokság

Veszprém

2017. auguszfus 10-13.

Érdemes megemlíteni, hogy sporttörténelmet írtunk azáLtal, hogy a világon először nálunk

rendeztek hivatalos Európa-kupát street freestyle (sfunt riding) szakágban. Legelőször a
MAMS tette hivatalossá ezt a szakágat és alkotta meg azt a pontozási rendszer! amely a többi
országés magának az Európa-kupa rend'szerének is alapjául szoIgá|t. A Street Freestyle Sport
Kft. pedig m agyar promoterként vállalta hogy a2017-es debütálás után 2018-ban többfordulós
Európa-kupasorozatot szerv ez több országban.
23 év után visszatért hazánkba az enduro világbajnokság. Parádon kerüIt Sor a Velsenyre/

amelyet nagy várak ozás előzött meg.

Az

esemény sikeresen lezajlot| a Velsenyzők és a

nemzetközi tisztségviselők teljes mértékben meg voltak elégedve a rendezvénnyel.

Szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek és a magyal tisztségviselőknek, hiszen
nélkülük nem jöhetett voLra létre ez a számos színvonalas rendezvény. Nekik köszönhetjük,
hogy Magyarország ott lehet a világ motorsport térképén.

.

Kollé{iumok

2017-ben egy kivételévelváltozatlan Íormában működtek a kollégiumok:

Edzői és Utánpótlás Kollégium, vezetője Kuncz Richárd
E gé szsé gü

gyi Kollé giu rn, v ezetője Grécs L ászló

Elektromobilitás Kollégium, vezetője Gerendás Szabolcs
ÉrtékelőKollégium, vezetője Majosházi Péter
Fegyelmi Kollégium, vezető1e dr. Pabis Attila

Környezetvédelmi Kollé gium,

v ezetője B

akó Péter

Öreg Motorosok Kollégium4 vezetője Zsembery Barnabás

2017 elején új formában tartottuk meg a versenyigazgatólsportÍelügyelő

képzést.A Nagy

Attila által tartott oktatás mindenki tetszését elnyerte

hogy szükség van

e1y

LLj

és egyértelművétette,

szemléletííképzésre.

Kollégium vezetősége, így annak feladatait
a főtítkáÍ vette át, SZoIoS együttműködésben a szakágakkal. A kollégium működésének
2017 végénlemondott tisztségérő| a Sportszakmai

átgondolása

Szakágak

f

olyamatban van.

2016 végén,a tisztajító közgyűIés után három szakágban sem sikerült szakágvezetőt kijelölni,

mert nem érkezett elegendő szárnu jelölés. A salak szakágban rcalizáIták a problémát és a
sportszervezetek Jacsó Tibort jelölték ujra, a|<t az elnökség ki is nevezett. A maradék két
szakágban (motocross és enduro) ahhoz, hogy a munka folytatódhasson/ a tagszervezetek
jelölése alapjan 12-12 Íős szakági tanácsok alakultak meg és működtették aszakágat, zártákle

az évet és kezdték eI 2017-et. Azóta mindkét szakágban síkerült szakágvezetőt kinevezni:
motocrossban ifj' Kerner Lászlót, enduroban Nagy Pétert jelölte az adott szakágban
tevékenykedő tagok többsé ge.
Salak szakágban Jacsó Tibot azév közepén lemondott tisztségérőlés helyére SzilágyiSándort

jelölték a klubok.

A

szakágvezetőknek és a szakági tanácsoknak továbbra is jó a kapcsolata a titkársággal,

bármilyen kérést,kérdéstmeg lehetett oldani. A szakágs tanácsok zárt Facebook csoportjai jól
működtek, de természetesen nem helyettesíthetik az időnkénti személyes találkozókat.

-

Erefunények

2017-ben sem volt okunk szégyenkezni. Szép eredményeket érttink el nemzetközi

.
o
r
.
.
.
o

.
.
r
.
.
.

szinten.

Baja Európa-bajnokság, motor kategória - 1. Horváth Lajos,5. Hodola Richárd
Motocross Junior Világkupa 85 ccm - 9. Kovács Ádám Zsolt
MX2 Világbajnokság - 23. Brian Hsu
Motocross Csapatvilágbajnoks ág - 33. Magyarorczág

Enduro Világbajnokság, Enduro CP - 27. Németh KornéL 32. Holló Bence,
Norbert
SuPerenduro Európa-kupa - 12. Holló Bence
Supersport Európa-kupa - 3. Sebestyén Péter

43. Jager

Street Freestyle Európa-kupa - 1. Martin Kratky, 2.HerczegBalázs, a. Végh Tamás,5.

Angyal Zoltán,6. Kötél Istváry B. Bátor Zoltán, ]'0. Podani Milán' 11. Palatinus Attila,
72.Baranyi Tibor, 73'lobbágyi Péter, 74.LászIó Gábor, 15. Bárdos Roland, 76.Borbély
Kornél, 17. Vidinszki József, 1B. Balla Balázs,19' Boros Bence
EMX open Európa-bajnokság - 12' Szvoboda Bence, 19. HugyeczErik,24. Szőke Márk,
29.DécziBa|ázs
EMX 65 Európa-bajnokság - 7. Zanócz Noel
Superstreet Bike Európa-kupa - 4. Lencsés Donát Dániel
SuPercross Európa-bajnokság 125 cc- 5. Kovács Ádámzsolt
ISDE - 1'2.Magyatország

Alpok Adria Enduro Bajnokság - Abszolút értékelésés E2 kategőriában 1. Holló Bence,
E1 kategória 1'Tóth Barnabás, E3 kategória 2. Kubik Richárd' Veterán kategória 1.

Miksi Péter,2. olár Tibor

A

is sikerrel

zárultak, bár volt olyan kategóri4 amelyben a
sportszabályzat aIapjánnem lehetett bajnokot, kupagyőztest hirdetni. Ezeknél a kategóriáknál
a szakágak feladata, hogy megvizsgáIják, mi az oka az indulók hiányának.

hazai Versenysorozatok

-

MAMS Eu

Sportolója 2017

A Magyar Motorsport

Szövetség elnöksége 2O17-ben is határozott a MAMS ÉvSportolója

díj azott1 air ől. H ár om kate

.

g

óri áb a n v á|as ztott ak gy ő zte st.

MAMS ÉvFelnőtt Sportolója

2017

Szőke Márk, Motoaction Monpet Team, eredményei:
I.osztá|y

r

1.

oB

2. helyezett,

MxMánia Kupa

hely, mx csapat vb magyar válogatott kerettag, 33. hely

MAMS ÉvUtanpótlás Sportolója2O77
Zanócz Noel, Husqvarna Maurer-Gép Racing Team, eredményei: Mx65 oB 1.
helyezett az összes zóna MX EB Íordulót megnyerte. Loketben az EB döntőn 7.lett.
Hollandiában supelcross Versenyt nyert. Vezette az osztrék KTM junior challenge
Versenysorozatot, de két időpont egyezett a ma1yar OB-val és a magyart választotta.

MX Kids Masters Versenyen

.

3.

volt, de a versenyt baleset miatt lefújták

MAMS ÉvNői Sportolója 2017
Gál Lili, MAMI Team Fehér, eredményei: MX65 oB 6. helyezés, női oB 4. hely,
MXMánia kupa női kategória 1. hely

A MAMS elnöksége különdíjjal jutalmazta Horváth Lajos

,,La11eÍ"-t a Baja Európa-bajnoki

címéért.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok
A MAMS alapítő

tagsa a

Nemzeti Versenysport Szövetségnek" amely

a

nem olimpiai sportágak

ernyőszervezete, továbbá tagsa a FIM-nek és a FIM Europe-nak, valamint az Alpok_Adria

Motorkerékpáros tJniónak. Számos tisztségviselőnk tagja ezell szervezetek sportszakmai
bizottságainak:
Bulcsu Rezső - FIM gyorsasági bizottságvezetője
Zettner Tamás - FIM gyorsasági btzottságtagsa
ZőLyorní Andrea

- FIM nőibizottságtagsa

dr. Senyei György _ FIM salak bizottságánaktagsa
Nádas di irános _ FIM salakb ízoÍtság tiszteletbeli alelnöke

Hadnagy !őzseÍ- FIME dragbike bizottság tagsa
Tóth László _ FIME enduro bizottság tagja

Nagy Attila _ Alpok Adria Motorkerékpáros Uníó elnöke' FIME gyorsasági bizottságtagsa
Horváth Bence _ Alpok Adria Motorkerékpáros Unió gyorsasági bizotts ágának tagsa
Hermann Henrik - Nemzeti Versenysport Szövetség elnökségi tagja

Budapest

201,8. rnájus

Flermann Henrik

elnök

7

.

Dragbike Szakág2oI7
Újaon tejtoaést könyvelhetett el 20t7-ben a Dragbike Szakág. Nagysikerű SSB Európa Kupa futamot
rendezhettünk, ahol L2 országversenyzői között két magyar versenyző is beverekedte magát a
legjobb nyolcba.
Lencsés Dani minden EK futamon elindult, s összetettben igen előkelő helyet szerzett év végére.

Sikeresen fejlesztettük kategóriáinkat is. A Super DL000-ben kiváló gépek jelentek meg s a bajnokság
is érvényeslett. Hiába a kudarc a Competition kategóriában a kevés versenyző miatt, ki kell tartanunk
mert a sportág meghatározó kategóriájár:ól van szó.
A nyílt Magyar Bajnokságban 5 ország versenyzői jelentek meg, így tovább erősödött
szegletében betöltött meghatározó szerepünk.

Európa ezen

Ezt bizonyÍtja az is, hogy a cseh bajnoki rendszertagjainak meghívására szeptemberben tárgyaláson
vettünk részt Joskovicén, ahol komoly tervekről s együttműködésről tárgyaItunk.

Nem mehetünk el azonban a belső harcok mellett sem, melyek megjelentek a Versenyszervezők
között. A rivalizálás miatt alapszabályok nem kerültek betartásra, így 2018-ban Kiskunlacházával nem
folytatjuk az együttműködést az oB szervezésében.
Ezt a versenyzők örömmel konstatálták a novemberi nyílt szakági tanács ülésen, ettől függetlenül ez
nem segíti a fejlődést s nyitott a szakág új szervezők megkeresésére, így lehetséges hogy csehországi
futam is lesz majd 2018-ban.

Az utánpótlás és az utcai kategóriák magas induló száma is a fejlődésről és egy komoly tömegbázisról
árulkodik.
Fejlesztési terveink az oB kategóriák megerősítéséreirányulnak, valamint versenyzői és
sportfelügyelői képzésekmegtartására a professzionalitás még magasabb szintű kialakításának
érdekében.
Dr. Hadnagy józsef
Sza

kágvezető

Sporszakmai beszámoló
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SPORTSZAKMAI BE S ZANIOLO
Enduro Szakág
20r7
A MAMS Enduro Szakága2}I7-benkiírta azBnduto, Endurokrossz,

és

Tereprally Bajnokságot és Kupákat.
Szakágunkban256 éves licenc került kiadásra.
1,

ENDURO

A

szakág éves tevékenységérenagymértékbenrányomta bélyegéta
MAMS elnöki posztjáért folyó harc. Nagy gondot okozott, hogy az
elégedetlen ellenzék lemondta az á|tala bevállalt enduro versenyeket. Ezért
a Magy ar B aj nokság forduló it külföldi hely színeken ke llett leb onyol ítani.
Igy egy román és három szlovák helyszínen 8 versenynappaI zqlottLe a
bajnokság. Minden kategóriánk értekelésre került. Sikernek könyvelhető el
a 1 1 c s ap aÍ úsnt ételéve1 leza1lott c s apatbaj nokság.

Verseny helyszínek:

o

Sebis-Románia

o

Lovcica_Szlovákia

o

Polomka-Szlovákia

o

Gelnica EB döntő-Szlovákia

A lemondott versenyek nagy

kélrt okoüak az enduro bajnokságnak, hosszú
időre lesz szükség a jó renomé visszaáILításához. Fontos, hogy stabil
versenynaptárat tegyünk le a versenyzők e|é.

Problémát jelent továbbá, hogy nem gazdaságos enduro Versenyt rendezni,
ha tudjuk motiválni a rendezőket akkor van jövője a klasszikus enduro
Vers enyeknek Magyaro r szágon.

2017

Sporszakmai

beszámoló
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Jelentős sportdiplomáciai sikernek értékelhető, hogy Parádfiirdőn Enduro
GP futamot kapott az ország. Annak ellenére, hogy a verseny probléma
mentesen Lezqlott, sajnos az eIőbb említett okok miatt nem értékelhetjük a
versenyt pozitívat A rendező aMAMS értékrendjévelellentétes
viselkedésével széthízást gerjesztett a szakágban valamint a MAMS
nemzetk ozi hímevétne gat ív an b e fo lyás olta. Ezen fe lü1 azzal, ho gy az
előzetes megállapodástól eltérően nem rendezett Magyar Bajnoki
betétfutamot, amagyar endurosokat is cserben hagyta.

Hutnapos Enduro Vilógbujnoksdg / ISDE
A Hatnapos csapat vllágbajnokságnak 20Í7-ben Franciaország adott

otthont. A szakágjelentős tátmogatásával egy négyfős Válogatott és egy 3
fős klubcsapat képviseltehazfttlkat. Válogatottunk a 19 résztvevő csapat
közül a 12. helyen végzett. Minden pilótánk célba ért, egyéni értékelésük:

Válogatott:

o

.
.
.

KátaiPéter eztist

Holló Bence ezüst
Tóth Barna bronz

Miksi Péter bronz

Klubcsapat:

.
.
.

Kubik Richárd bronz
Jager Norbert bronz
o1ár Tibor bronz

Enduro Vildgbujnoksdg

/

Enduro GP

A parádfurdői GP futamon az alábbi eredmények születtek (1 és2. nap):

.

Németh

Kornél

I2.-I3.

2017

.
.

Bence
Jager Norbert

Holló

Sporszakmai beszámoló
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.-I4.

16.-kiesett

Super Enduro Vilúgbajnoksóg /

SEWC

A SuperEnduro Világbajnokságon

is képviselik országunkat pilótáink.
Németh Kornél a Prestige,Zsigovits Norbert a Junior és Holló Bence a
National kategóriában indultak. Nagy fejlődés ez a sportban és reményeink
szerint osúonzőleg hat a jovő nemzedékeire.

Alpok Adria Enduro bajnoksóg
Endurosaink résá vettek az Alpok-Adria Versenysorozaton mely szép
sikereket hozoÍI. Igaz eZ a versenysoroz at már nem olyan népszerú a
környező országok Versenyzői közott.

Abszolút értékelésbenés E2 kategóriában kategóriában Holló Bence
Helyen végzeÍL

El

1

.

kategoriÍhan Tóth Barnabás 1. Helyenvégzett.

E3 kateg őriában Kubik Richárd 2. Helye n

v é gzett.

Veterán kategóriában Miksi Péter I., olár Tibor 2. Helyenvégzet|.

2o

E|{DUROCROSS

AzEC bajnokságunk

7 he|yszínen sikeresen |ezajlott.

A Lady kategória

kivételével minden kategória értékelhetővolt. A Lady kategóriában nem
volt meg a szükséges létszárnú versenyző.20 csapat vett részt a
csapatbajnokságb an eZ rekordnak számít.
Azutáttpótlásnevelést segítve létrehoztuk a Mini kategőriát az 50 és a 65
ccm_es motorosok számár a.

Sporszakmai beszámolo
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Verseny helyszínek:

.
.
.
.
.
.
.

Pannonhalma

Ács
Tokod
Tamási
Szandaváralja
Borsodnádasd

Piliscsév

ozat népszerű, nev ezői |étszám 1 5 0-2 0 0 főlverseny . A 7
bajnoki futam éves szinten kielégítiaz tgényeket. Stabil rendezői gárda
van és a versenyek színvonala is egyre magasabb.

Az EC versenys

or

Problémát jelent, hogy néhány alkalommal ütköznekazEC és a Krossz
bajnoki rendezvények, a jövőben torekszünk ennek elkerülésére.

3,

TEREPRALLY

Azidei évben a motoros/quados mezőny számfua csak meghívásos

és

regísztrált formában zqlottak versenyek az autós terep-rally bajnokság 4
futamán.
Mellette aGarzone R.o.P. szewezésébena MAMS kiírt egy Nemzetkozi
open Buggy Bajnokságot a Side by Side járművek számára mivel ezeket a
F'IM és a FIM-E is szítmuile azidei bajnokságaiból.
Az első évben összességében 11 értékelhetőVersenyző(páros) vá|asztolta
ezt a sorozatot ami jeIzi, hogy van értelme üzemeltetni a jövőben is.
Az első, márciusi verseny - Duna Aszfalt Bugac Kupa _ a FIM_E Baja
sorozatnyitó állomása volt de nagyon szerény érdeklődéssel.
A második, májusi verseny - Riverside Baja - együtt zajlott aMagyar
Rally Bajnoksággal, így viszonylag sok nézőnek sikertilt bemutatni a
szakágat.
A harmadik augusztusi verseny - HunGarian Baja - egyben FIM
Világkupa, FIM-E Baja EB és Nyílt nemzetkozi versenyként kozel 60
indulóval, nagy sikerrel zajlott Veszprémben ahol az Elnök úr is részt

2017
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v áIIaIt a rujtc er emóni án.

A negyedik novemberi Verseny _ Raid of the Champions _ együtt za1lott
egy amatőr rallycross valamint a short track quad és UTV bajnokság zarő

fiúarrÁval. Nagy siker volt az új terület bevonása és egy jó próba a 2018_as
nyirádi enduro verseny előkészítéséhez.
December 1. és 2.-án|ezajlott az év végi díjkiosztó ahol büszkén
jelenthettük be, hogy Horváth Laller Lajos a FIM_E értékelésében
a20I7:.
évi Baj a Európa-Bajnok.
A terep-rally várhatőan 5 rendezvénnyel fog zajlaní 2018_ban.

Díjkioszt ünnepségünkke| záru|t a2017-es szezon
azEnduro szakág számára. A megjelent 160 résztvevőnek a Dakart

2017 . december 02-án a
me gj árt

Versenyzők tartottak élménybeszámo lót.

A bajnoki

és kupa díjakon kívül két vándorserleg került kiosztásra.

A Pető család á|tal alapítottPető Áaamvándorserleget, mely a20 év alatti

korosztály kiemelkedő versenyzője Szabó Péter számáta lett odaítélve'aki
a másodosztáIy E3_as kategória győztese.

A Zsembery Barnabás á|talkezelt Rúzsai Jőzsi bácsi díjat, mely

a

tehetséges junior korú versenyzők köZül ifi. ocsovay Péter számáta lett
odaítélve,aki a másod osztáIy E'l-es kategória győúese.

Sajnálatos módon a Sasvári Sándor áLtalkezelt Vértesi Zsolt vándorserleg
az alap ító ke zd e m ény e zé s ére v i s s zah ív ásr a került.

Győr, 2017 . 12.

12.

Nagy Péter
Enduro szakágvezető

Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Elnökség!
A MAMS Gyorsasági szakág 20L]. évi szakmai beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem az Elnökség
elé.

Magyar Nyílt Nemzetközi Gyorsasági Motoros Bajnokság (továbbiakban oB) időpontjai:
2017.04.08.
2017.05.05.
2017.06.01*
201_7.08.05.

20Lt.09.02.
2017.10.09.
A 600 open bajnokságban 10 Magyar licence-t kiváltó versenyző indult összesen

Az 1000 open bajnokságban 7 Magyar licence-t kiváltó versenyző indult összesen

!

l

Ennek következményében Magyar Bajnokot a szabályok értelmében az 1000 open kategóriában nem
tudtunk kihirdetni. A versenyhelyszíneken a Szakági Tanács (továbbiakban SZT) részéről mindig volt
sportsza kmai képviselete a versenyzőinknek.

A szokógat

érintően 93 regisztrált verseny lett bejelentve, ebből 77

o

Pannónia-Ringen,

1j

o

Hungaroringen, Kecskeméten 1-, Euroringen 1, került megrendezésre.

A Magyar Kupa sorozatban az indulók számát nagyban befolyásolta a nehézkes sportorvosi vizsgálat
miatt nehezen kiváltható éves licenc. Az idei évben az indulók száma 2]. volt a három kategóriában,
így a 600 open és Youngtimer 600 is a Kupa szempontjából értékelhető volt. Ez óriási eredmény,
tekintve azelőző éveksikertelenségét.Sajnos az 1-000 open Kupában csak4-en álltak rajthoz,így az
nem értéeklhető.

Meghívásos versenyként a MAMl Kupa keretein belül működik egy robogó tömegsport

Versenysorozat is, ahol több, mint 50 versenyző állt rajthoz az év folyamán. A magyar indulók mellett
számos külföldi versenyző is nevezett a versenyekre. A 6 fordulós Trofeo Motorline Versenysorozat
támogatója jelentős külső források bevonásával alacsony nevezési díj mellett a Verseny szervezővel

közosen egy színvonalas sorozatot hozott létre. A rendezvény sikerén felbuzdulva jövőre ez

a

rendezvény lesz a Magyar Bajnokság.

A MAMl Kupa díjkiosztója 2017. január 6-án, míg az oB és MAMS Kupa rendezvénye január 20-án
kerÜl lebonyolításra, természetesen a díjazottak mellet sok prominens vendég is meghívást kapott az
eseményekre.

Rövidpályás

és Utánpótlás versenyek

A Förch Junior Team (F 2 Silver) második évben is a MAMS tag egyesületeként megrendezte a két
magyar versenyt.

Az előző évhez hasonlóan nem indultak zökkenőmentesen a szervezési egyeztetések a Cseh partner
hozzáállása miatt - folyamatosan Változtatták a verseny hétvégékidőpontjait, a Most-i pálya műszaki
átvételi eljárásának elhúzódása - a Versenyszezonra is rányomta a bélyegét.

A Nyílt nemzetközi UP bajnokság két futamának rendezése hárult ránk, kettő Csehországban, kettő
Szlovákiában terveződött. Az év elei megállapodás ellenére a Cseh partner a Csehországi Most-ban
megtartandó versenykiírását technikai okokra hivatkozva későn hirdette meg, ezért ezt a Versenyt aZ
előírások értelmébenki kellett zárni. Ennek ellenére a többi Verseny sikeres volt a Kakucs ringi két

Versenyen 70 +

]5

nevezővel.

A külföldi társrendezők is sikeresen bonyolították vállalásaikat,

a

Szlovák partner két Dluhai Versenyt, a Cseh partner egy Vysoké Mitó-i versenytrendeztek.
Az év során 28 magyar nevező volt.

Versenyzőink az .év végi értékelésben7 dobogós helyezést szereztek. Három bajnokot
ünnepelhetttjnk az erős nemzetközi mezőnyben, 3 második és 1 harmadik helyet szereztek
versenyzőink.
A MAMl kupa versenyein UP kupa is kiírásra kerÜlt, sajnos egyelőre kevés indulóval.

A versenyzői létszám folyamatosan emelkedik, a Versenyzők köszönhetően
munkának, és a szülők áldozatvállalásának
vesznek részt'

a beindult egyesületi
folyamatosan fejlődnek, egyre több szervezett edzésen

2017-ben belépő új kategóriaként MOTARD (Szuper MotoPytbayk) motorok Voltak, ezeknek idősávot
tudtunk biztosítani minden Versenyen.
Szerény lehetőségeinkhez képest egyre inkább megfelelünk az utánpótlás sport alaptételének, vagyis
az utánpótlássport készítfel az élsportra, kitűnő eredményeink mindezeket alátámasztják.

A Kakucs ring pálya sokat segített az ifjú versenyzőknek a pálya folyamatos fejlesztésével abban, hogy
vonalvezetésének elsajátításával nem csak az edzések, ha nem a versenyzések során jelentősen
fejleszthették versenyzői szakmai ismereteiket. A versenyek technikai személyzete kiváló munkát
végzett,gyors és pontos intézkedéseikkel pozitívan befolyásolták a versenyek eredményes
lebonyolítását.
Pénzügyi helyzet
A Gyorsasági szakági tanács a magyar rendezőket (MAMS oB-Kupa és UP Bajnokság) összesen közel 2
M Ft-tal támogatta a tárgyévben.
Ezen felül a következetes és gondos gazdálkodásnak köszonhetően a szakági keret kozel 3 MFt
tartalékkal zárja a 2017-es évet, biztosítva ezzel a 2018-évi Versenyszezon pénzügyi hátterét.

Egyéb megjelenés, bemutató

Sikerként éltük meg, hogy 2017-ben, több ezer ember előtt a helyszínen, és élő televíziós adásban a
Május 1-én megrendezett Nagy Futamon az utánpótlás kategória több résztvevője
bem utatkozhatott, ezzel is népsze rűs ítve spo rtágu n kat.

2018. évi tervek

A szakág jovő évi kihívása a hazai bajnokság megszervezése. A három hazai pályán 2-2 fordulós,
összesen 6 fordulóból álló sorozat az amatőröknek

szóló Kupával kiegészítve jó táptalaja a gyorsasági

motorozás széles körűvé tételéhez.AzSZr az év eleji nyílt napokra sportorvosivizsgálati lehetőséget
szeretne biztosítani a leendő versenyzőknek, ezzel is segítve a licence kiváltását.

Szeretnénk a 2018-as évben is szerves részesei lenni a Nagy Futam programjának, véleményünk
szerint ez kiváló lehetőség a Magyar gyorsasági motorsport népszerűsítésének.
Tervek az utánpótlásban
A 20L8 évi versenyszezonro vonatkozó tórgyolósok folynak, a SzakágiTanócs oIáh lmre személyében
talólta meg ozt o szeméIyt, aki hosszú tóvon kíván ezzel a területtelfoglalkozni_ oz egyeztetések és
mególlapodós szerint _ promóteri szerződéssel 2-3 évre. A hórom szövetség (MAMs, sMF, ACCR),
kategória, műszaki, versenynoptór koordinólósa január hó közepére várható.

Sport diplomácia, nemzetközi kapcsolatok
Az év elején a FlM-E RRC-ben tag és megfigyelő MAMS delegá|tak státuszában változás állt be,
Győrffy Álmos MAMS GY. SZT-ban a többi tag szavazata alapján elvesztette mandátumá t ezért az
Elnökség a FlM-E ből is visszahívta, helyette a megfigyelői státuszú szakág vezetőt delegálta' A FlM-E
RRC-hez tartozó Street Freestyle szakág hazai promóter jelöltjének útját sikerült jó kerékvágásba
terelni, a FlM-E kongresszuson már egyértelműen csak a magyar promóterrel képzeltékel a folytatást
_ erről dontés is született, melynek egyenes következménye lett a szerződés aláírása 5 évre. Ezt a
munkát a Nagy Attila szakág vezető irányítása alá tartozó FlM-E RRc Street Freestyle munkacsoport

végezte'
Az AAMU Elnökének augusztusi váratlan lemondása után Nagy Attila-t választotta AAMU Elnöknek
tag szóvetségek által delegált testület, ezt a döntést az éves közgyűlésen decemberben a teljes
tagság ismételten és egyhangúan megerősítette. Az AAMU RRC-tag Nagy Attila helyére Horváth
Bence kerÜlt delegálásra az év folyamán a fenti pozícióváltozás miatt.
Alapvetően erős nemzetkozi sportszakmai és sport diplomáciaijelenéttel bír a szakág, ezt a
tevékenységet az eddig elért sikereket túl is fokozni szeretnénk, nem csak a Gyorsasági, hanem a
többi MAMS szakág előnyére is.

a

összességében
A szolgáltatás alapú szakág jól megtalálta azt a rést, ahol az eddig a szövetség versenyrendszerén
kívÜl motorozóknak nyújtottvalós alternatíVát. A 2018-as évfeladata a hazai bajnokság és kupa
tömegbázisának kiszélesítése,melybe a szervezőkkel közösen nagy energiákat fektetett már az idei

évben is a SZT.

Röviden a teljesség igénye nélkül készÜlt beszámolóm a hivatalos dokumentumok alapján, amit a
MAMS titkársága és az SZT bocsátott a rendelkezésemre és a személyes részvételemből fakadó
információkból.
Budapest, 201"8. január 04'
Sporttá rsi Üdvözlettel
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Nagy Attila, MAMs gyorsasági szakág vezető

MAMS Motocross szakág Sportszakmai beszámo|ő
A

2017

2016 szeptemberi tisztújítás alkalmával az egyesületektől nem érkezett elegendő jelölés

szakágvezetőte, ezért közel fél évig egy 12 fős tanács látta el

a szakág feladatait. Rákos Róbert

a

Magyarorszóg MX MtÍnia Nyílt Nemzeti Motocross Kupusorozatot felügyelte tovább.

A

2017 -es motocross évad megke zdődött a Szakági Tanács irányításával, maj d 20|7 ápr|tis

1 1

.

_én

az egyesületek vezetői által jelölt ifi. Kerner Lász|őtbízta meg az elnökség a szakág vezetésével, aki

új Szakági Tanácsot állított fel, mivel a korábbi automatikusan megszűnt.20l6-ban

MX Mdnia Nyítt Nemzeti
bajnokságát.

a

MagyarorsztÍg

Motocross Kupasorolatban rendeztük a junior korú verse nyzők

A 20l7-es évben azonban

a sorozat szervezóie

váLlalta tovább, ezért kénytelenek voltunk

a

junior ob. fordulók rendezésétnem

az egész versenyrendszert átalakítani. Egy

országos

szenior-junior és egy felnőtt bajnoki sorozattal, valamint egy országos kupasorozattal folyattuk az

|ti

Azqabb sorozathoz kevés volt a helyszín, a bírói gfudanagyobb terheltsége pedig szintén

esztendőt.

problémákat szült annak ellenére, hogy csökkentettük az országos bajnoksógok, és kupa fordulók
számát is.

Az oB. harmadik fordulóját új helyszín, Kalocsa Foktő kapta, ahol a rendezés színvonala

nem érte el egy ob. színvonalát sajnos.

A szenior-junior

színvonalúvo|t az Ajka Baumidex pályán'

A

bajnokság negyedik fordulója szintén rossz

többi rendezvény hozta az ob. versenytől elvárt

minőséget.

A tavalyi

esztendőben elég sok problémát, fejtorést okoztak az irányttatlan regisztrált motocross

versenyek. A régi tanács két tag|a, Tordai Viktor és Langer József urak segítségévelelindítottunk két

regionális sorozatot is, ahol a licenc nélküli motorosokat kívántuk versenyrendszerbe állítani. Ezen a
téren több-kevesebb

sikert értünk el. A gyakorlatlan rendezőknek még tapaszta\atra van szükségük.

Néhány versenybe az időiárás szólt bele, néhány rendezőnek viszont még fejlodéSre van szüksége.

Pozitívum az, hogy I44 fő licenc nélküli motoros ismerte meg a motocross sportágat. Reméljük a

jövőben a versenyengedélyek számában jelentkezni fog a közös

munka.

A

sok licenc nélküli

sportolóban lehetőséget lát a Motocross Szakági Tanács a |étszám növelésre, ezá|tal a versenyek
ftnanszírozásában segítséget jelenthetnek.

A

regisztrációs versenyek

a 20l7-es

esztendőben is

ütköztek más motoros rendezvényekkel a kérésés felhívás ellenére, ami komoly feszültségeket
generált.

Ezt aproblémát orvosolnunk kell a jövőben.

Az idei esztendőben is voltak komoly problémák az )}i/rSZ mentőkkel. Csaltak a jogosultságokkal,
esetenként nem volt orvos' nem rendelkeztek a megfelelő felszereltségű gépkocsival, vagy nem

érkeztek időben,

ami

komoly

problémát okozott

az

időtervben.

Statisztika:
Licences versenyzők száma 20

I6

-ban 27 5 fo, 20 1 7 -ben

3

03 fo.

Növekedés 28Fő 9.3 %.

A legnépszerűbb kategória: III. osztály. Számuk 92 fő.
Azok

a

versenyzők, akik minden ob.-n részt vettek , vagy csak egy versenyt hagytak ki 23 fő. Kevés

tehát közülük,

A

aki rendszeresen követi a sorozatot.

kategóriában benne Van

az idén bevezetett

A második legnépszerűbb kategória: Szenior, 60

kótütemű motorok open kategóriája is.

fő.

Azok a versenyzőlg akik az idén minden Versenyen részt vettel, Vagy csak egyet hagytak ki 24 fő.
A harmadik legnépszerűbb kategória: II. osztály,40 fő.
Azok a versenyzők, akik az idén minden versenyen részt vettek, vagy csak egyet hagytak ki 13 fő.

A negyedik legnépszeníbb kategória: Éhport, 38 fő.
Azok a versenyzők, akik az idén minden versenyen részt vettek, va1y csak egyet hagytak ki l5 fő.

Az ötödik legnépszerűbb kategória: UMx2, 32 fő.
Azok

a

versenyzők, akik az idén minden Versenyen részt vettek, vagy csak egyet hagytak ki 9 fó.

A hatodik legnépszerűbb kategória: Mx65' 25 fő.
Azokaversenyzők, ak1kaz idén minden versenyen részt vettek,vagy csak egyet hagytak ki 9 ft'.

A hetedik legnépszerűbb kategória: Mx85, 25 fő.
Azok a versenyzők, akik az idén minden versenyen részt vettek, vagy csak egyet
A nyolcadik legnépszerűbb kategória: Mx50,

hagy,tak

ki 9 fő'

14 fő.

Azok a versenyzők, akik az idén minden versenyen részt vettek, vagy csak egyet hagytak ki 11 fő.

A kilencedik kategória

a hölgyeké:

Women, 13 fő.

Azok a versenyzők , akik az idén minden versenyen részt vettek , vagy csak egyet hagytak ki 5 fő.

A Magyarorszdg NyíIt Nemzeti Motocross Bajnoksúg és Kupa sorozaton résztvevő motorosok
száma 339 fo.

Azok a versenyzők , ak1k az idén minden Versenyen részt vettek, vagy csak egyet hagytak ki

A

Magyarorszdg

MX Mónia

1 1

8 fő.

NyíIt Nemzeti Motocross Kupu résztvevőinek száma 239 fő.

Azok a versenyzők, ak1k az idén minden versenyen részt vettek, vagy csak egyet hagytak ki 53 fo.

Az ob sorozat tehát29,5oÁ-kal népszerűbb, mint azMxMánia sorozat.
19 fő csak

azMx Mánia sorozaton Versenyez

43 fő csak az ob' sorozaton Versenyez és az

és az ob-n nem.

Mx Mánián

nem.

|44 fő licenc nélküli szabadidősportos versenyző versenyzett a déli és a keleti régiós sorozaton.

Azidei

évben kísérletijelleggel bevezettünk, egy láwány show-t. Nézők és versenyzők örömére'

Retró motorok bemutatóját szerveztünk, minden felnőtt ob.-n.

A

bemutató

jó

fogadtatásban

részesült, 20 1 8_ban folytatódik.

A MagyarorsztÍg Nyílt Nemzeti Motocross Csupatverseny ebben az esztendőben kiegészült a junior
korú versenyzőkkel' ezért az alapkiírását alaposan át kellett dolgozni. A negatív kritikák ellenére a
szakágvezető ragaszkodott ahhoz, hogy a gyerekek is helyet kapjanak ezen a rendezvényen. A
versenyen a profi és a meghívásos kategóriában is tele rajtgépekkel indultak a futamok, a gyerekek
futamai pedig szintén sikeresen zajlottak a nevező létszámot illetően.

A résztvevők száma:

A nevező

1

13 fő. Élsport: 45 fő, Junior: 30 fő, Meghívásos: 38 fő.

és nézószám, az igen izgalmas futamok igen jó visszajelzés volt arra, hogy érdemes volt

kitartani az alap gondolat mellett.

2017, csapat vilúgbajnoksdgon (MxoN), Anglia. Elsőként a tavalyi válogatott csapattagok
egyesületei kerültek megkeresésre, viszont közülük csak Szőke válIalta költségtérítésnélkül a
versen}t, így más versenyzőket kerestünk helyükre.

Firtosváritól, mivel

A

csapat vezetésétifi. Kerner LászIő vállra\ta át

ő lett a végső válogatott keret egyik tagia. A Belgiumban és az

Európa

bajnokságon szereplő Tompa Krisztián, valamint a korábbi motocross bajnok Firtosvári Gábor
vá||a|táka megkeresést.

Az eredmény végül a körülményekhez képest egészen elfogadhatóan alakult:

,,C" ftnáIé 2.helyezés. (2016, oIaszország, ,,C" ftnálé: 1 hely,

:)

,,B'' finálé)

Verseny helyszínek: (az idei népszerűségi sorrend)
Felnőtt ob. : Kőszárhegy

1

09 fo, Nyáregyh áza 95 fő, Nyársap át 95 fő ' Gyál 87 fő' Foktő 61 fő.

Átlag, 90 fő.
Junior/Szenior ob.: Acs I23 fő, Ajka II7 fő,Nyársapát 101 fő, Hódmező 9I fő, Kaposvár 88 fő.

Áttag, 104Íő.

A felnőtt ob.-n

7.7 yo al kevesebb a versenyző mint

Mx Mánia Kupa: Gyál 135 fő, Acs
Átlag'

1

1s

124 fő,

a

junior/szenior ob.-n

Kaposvár I23 fő, Ajka 118 fő, Veszprémvarsány 94 fő.

Íő.

Az Mx Mánia kupa átlaga azért magasabb mert ott minden kategória szerepel, szemben az ob.-on
50-50 oÁ-ban meg vannak osztva a bategóriák.

Tisztelettel: ifi. Ker'ner Lósztó Motocross szakógvezető /Szakógi Tanítcs/

old

Timer szokÓgi beszÓmoló

20l7

A szokóg életébeno 2017-os év ismét nogyszerŰ eredményekei hozott. Az óvek óto
megrendezett MAM| Kupo melleit az orszÓgos BojnoksÓg is megrendezésre kerÜlt
hozoi versenypólyókon. Hot hétvégénkeresziÜl, egyre növekvő létszóm mellett,
közönségsikert orotvo, szoros versenyeken dólt el oz év végi bojnoki cím sorso. A
versenyeken o nevezők Óltogos létszómo ll5-l25 fó. Sok Újrokezdő mellett Új
versenyzők

is

indultok.

A versenyeken kiemelt figyelmet szenteltek o szewezők o boleset-megelőzésnek, és oz
oBB-vel közös progromon ingyenes vezetéstechnikoi oktotÓsokot is tortottok o nézók
szómóro is.

A szokóg o

regisztrÓli rendezvények elókészítésébenis okiív szerepet vÓlloli. A
szervezők igyekeztek o szÜkséges biztonsÓ9i feltételeket megteremteni. Ahol
hiónyossÓgoi toposztoltunk, ott o szervezőkkel egyeztettÜk, hogy o következő
években milyen módosítÓsokot szÜkséges elvégezniÜk.

Az év végi d'tjÓtodón o MAMS vezetése is jelen vo|t. ezzel is elismerve

az
eredményeinket' A d'tjkiosztón megjeleni nogyszÓmÚ vendég o 20ló-os eredmények
mellett oz ideiév terveit is megismerhette.
A szokógi költségvetés nogyon kis pénzből gozdólkodik. Az olocsony licencd[jokkol oz
o célunk, hogy minél könnyebben elérhető legyen kis pénzből is o motorversenyzés.
Ezt olyon olcsó kotegóriÓk igozoljÓk, mint o Simson, MZ, Youngtimer'

ÖsszességébenelmondhoÍjuk, hogy nogyon nyugodt. de sikerekben gozdog 201Z-os
évet zórhottunk, és ezzel megolopoztuk o kovetkező évekei.
ToropcsÓk Péter
szokÓ9vezetó

Mams Office
Feladó:
Küldve:

Címzett:
Tárgy:

János Popik < popi(ani@gmail.com>
szombat 2018. január 6 16:27
Mams Office
2017 éVértékeló!

Tisztelt Elnökség.
2017 évben a quadszakág bővülő versenyzői létszámmal három különböző

stilusu

bajnoki sorozatott rendezett quad-cross quad-track short-track quad .Enduro-cross
bajnoki futamokat sajnos nem sikerült rendezni,de quadosaink minden enduro-cross

Versenyen képviseltéka szakágak 8-14 fővel.20].7 évben UTV versenyzőkkel is bóvült
szakágunk.Utoljára a regisztrált versenyrendezések is növekvő tendenciát mutatnak.
Egyszóval szakágvezetői szemmel úgy látom hogy sikeres évet zártunk.

Tisztelettel. Popik János quad szakágvezető

Salakmotor szakági beszámoló 2oL7.

A salakmotor szakág működéséről nemzetközi viszonylatban:

Dr' Senyei György FlME

tagságának köszönhetően

sikeresnek mondható

a

sportdiplomáciánk. A régi/újnagyhalászi versenypálya 2 db rangos Versenyeseménynek
adhatott otthont, egy felnőtt, és egy junior EB kvalifikácíónak. Ki kell emelni, hogy a
nagyhalászi klub kiválóan látta el a versenyszervezéssel kapcsolatos feladatokat, aminek
köszönhetően a Fl M E-től dicséretben részesü ltÜ nk'
A magyarországi versenyesemények közül tehát főként a nagyhalászi események emelkedtek
ki, de az eredményesség szempontjából továbbra is tragikus a helyzetÜnk, hiszen sem ebből
a selejtezőágból, sem a többi helyről - a VB-s helyekről * nem tudnak a magyar versenyzők
továbbjutó helyet elérni. Mindez megkérdőjelezi a kluboknál folyó szakmai munka
eredményességét.
A

sa la

kmotor sza

ká

g

m

űködésé r ől hazai viszo nylatba

n

:

A versenyzői létszámunk továbbra is szűkösnek mondható, a 3 fordulós egyéni bajnokságon
összesen 8 magyar versenyző teljesítette mindegyik fordulót, további 5 f ő L vagy 2 fordulón,
és csak statiszta szerepkörben mérettette meg magát'

Lefutott egy 3 fordulós csapatbajnokság is, amelyben pozitívumkéntértékelhető, maga a
megszervezés, a licencet váltó klubok teljes körű jelenléte, de a problémáínkat jól jellemzi az
a helyzet, hogy a bajnoki címet elhódító csapatban kizárólag kÜlföldi versenyzők szerepeltek.

A

létesítményektekintetében semmi nem változott, továbbra is sok problémával lehet
szembesülni, elodázhatatlan felújítások elvégzésérevan szükség a közeljövőben Gyulán és
Debrecenben egyaránt. Gyakorlatilag lehetetlen megvédenünk a nemzetközi szövetségnél - a
FlME szabályok/előírások mentén - ezeknek a létesítményekneka felkészületlenségétés
elávultságát. Ki kell jelenteni, a debreceni és a gyulai pálya jelen állapotában bezárásra van
itélve.

Utánpótlás neveléssel csak Debrecen foglalkozik, de

a

munka hatékonyságáról nincs

meggyőző bizonyíték.

Az egyesületek a saját finanszírozásukba nem engednek betekintést, ezért csak arról tudok
beszámolni, hogy - az általam szakágvezetőként képviselt időszakban _ továbbra is milliós
nagyságrendű támogatást (versenyfelszerelést és készpénztirányítottam a versenyzők és a
klubok irányába.

A

szakági keret felhasználása továbbra

is

koncepció nélkÜl működcjtt, részben a

legszÜkségesebb sportszakmai kiadásokra lett fordítva, részben EB és VB indulások lettek
segítve belőle' A.pontos felhasználások tekintetében kérdőjelek mutatkoznak, például a
gyulai klub a mai napig nem mutatta be az ezzel kapcsolatos elszámolását.

A

sportszakmát megfelelő képesítésselés

bírói/felügyelői/sportvezetőigárda

rutinnal/tudással

végző

továbbra is, és rohamosan fogyatkozik.

Célkitűzések a 2018-as szezonra: a felsorolt negatívumok csökkentése és megszüntetése, a
szakágat körülvevő anomáliák felszámolása

Kelt: Miskolc,2018. május 08.

Jacsó Tibor
sk.

szakágvezető

Sportszakmai beszámoló

!

Stunt Riding most már szakágként egy igen sikeres évet zártunk 2017-ben.
Megrendeztük a 2017-ben az első hivatalos Európa kupát. Ez sporttörténelmijelentőségű lehetőség
számunkra! Ez bizonyÍtja hogy nem volt hiába a majd két évtizedes munka!
Lebonyolítottunk 3 fordulót melyből 3 érvényesígy érvényesmagyar bajnokság jöhetett létre. A
helyszínek:

Május Kunmadaras Motoros Majális: Sok embert megmozgató eseményen szokásos módon nagy
sikerrel szerepelt a stuntriding sport is Divizió L-2-3 kategóriában is.
Júliusban egy új helyszínen mutatkoztunk be. Balmazújváros ligetes főterén csodálatos környezetben
hihetetlen jó szervezésben egy nagyom jó versenyt láthatott 5-6 ezer néző.
Augusztus Kunmadaras Autós Motoros gyorsulás: Ünnepi hangulatban rendeztük a bajnokságunk
záró fordulóját. A megszokott helyszín és az időpont szokás sok nézőt Vonzott.

ÉvvégénmégcsakreméltÜk/azótabiztontudjuk/,hogyezafolyamat,amipáréveelindulta
Stuntriding sportban, az hasonló lendülettel megy tovább 2018-ban is. 2018-os tervek:
Szeretnénk folytatni a sikeres magyar bajnokságot 3 fordulóval valamint mivel ebben az évben már
könnyebben vesszük remélhetőleg az akadályokat így szeretnénk a sportnak újabb területeket és
lehetőségeket felderíten i.
Szabó Ákos
Sza

kágvezető

WEWWW
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sUPERMoTo szAI(ÁG
20L7
Magyar Supermoto Nyílt Nemzeti Bajnokság:
A Magyar MotorSport SzÖvetség áItal a 2017-es
eSZtendőben kíírt 6 fordulós Nemzeti bajnoki Sorozat
rendben Lezaj 1ott . Baj nokságunk 6 fordurój át a MAMI
rendezése a1att bonyolítottuk.
Helyszínek:

Nemzeti baj nokságunkat egy kategóriában

j

eroItünk

lYl A
lrr\^i- .
Y

Prestige kategóría Élsport ors zágos Nyílt Nemzeti

Bajnokság néven.
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Amatór kategória Utánpótlás Kupa fordulok

ki:

Mindkét kategóría megfe1e1ő neve zőszámmal és
értékelhetően Za) lott a telj es Versenys zezonban .
Szakágunk a 2OL7-es évben 5 alkalommal tartott közÖs
ed,zésnapokat a me91évő és leendő Verseny zőt számára.
Szakágunk ezen a területen végzett munkája meghozta
a gyümolcs ét, his zen mínden kategÓriába sikerült
új abb Versenyzőket tobo Toznia .
Az utánpótlás terü]_eten végzett munkánk is sikeresen
Za)lott, bár Csekély számban, de sikerült fiatalokat
csábitani a VerSenyrendszerünkbe.
SajnáIatos tény, hogy a 6 fordulÓ alatt fokozatosan
csÖkkent a neve zői lét szám.
A szokásos éves díj kio sztónkat 20IB ) anuárban
terve zzuk meqtartani .

a tény , (amí mé9 nem fordult
elő a szakáq életében)hogy 2011 évben síkerült a

Vis zonL orvendetes aZ

értékesíten1 2db
Szponzornak, amiből aZ 5 db szakági edzés napot és
4 box került kibérléSre a VerSenyzőink számáTdt nem
ut'olsó sorban a dí j kio szLÓ di j ainak koltségeit is
áIItuk.
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2OL8-as évben mi a terve zuk a külfÖldi Verseny zők
behozatalát a bajnokságunkba, közÓs Verseny
rendezése a Horvát partnerrel (Eszék), egy kategóría
1étrehozása (open), Supermonkey napok támogatása az
amatőr réteg megs zőIítása célj ábÓl .

