SST ülés
2018. október 15. 17h

Jelen vannak: Hermann Henrik, Zólyomi Andrea, dr. Némethi Zsolt, Nagy Attila, Farkas
Gábor, Füzesséry Erik, Piroska Edit, Jász András, Garamvölgyi Zoltán, Majosházi Péter, Ónodi
Tamás, Nagy Péter, Fehér Géza, Szabó Ákos, Mravik Balázs, Popik János, Kuncz Richárd

2018-as év lezárása
-

eredmények leadása a szakágak részéről: utolsó verseny + 1 hét (szakág elkészíti), + 1
hét (értékelő kollégiumnak elküldi), + 1 hét (egyesületeknek észrevételezésre)

-

sportszakmai beszámolók: november 30.

-

pénzügyi beszámolók: november 30.

-

szakági díjkiosztó időpontjának meghatározása: október 15.

-

év sportolója előterjesztés: október 15.

-

országos szakosztályvezetői megbeszélés időpontjának meghatározása: október 15-ig

2019-es határidők
-

vagyoni értékű jogok tervezete: október 15-ig. Ha nincs leadva, akkor az elnökség
visszaveszi a szakágtól a jogokat.

-

alapkiírás, szakági szabályok: november 15-ig egyesületeknek, november 30-ig a
kollégiumoknak, december 15-ig az elnökségnek

-

versenynaptár: január 15.

-

szabálymódosítási javaslatok: november 15-ig az egyesületek, kollégiumok felé

-

MAMS díjtáblázat: november 30-ig

-

sportszakmai terv: január 31.

-

pénzügyi terv: január 31.

-

biztosításról döntés: december 15-ig. október 30-ig várunk új javaslatokat.

Minden szakág részére javasolt véleményezésre kiküldeni az alapkiírás tervezeteket az
Értékelő Kollégiumnak.

Szigorúbban kell venni az alapkiírás módosításokat, hogy az első verseny után már nem
történjen meg. Legkésőbb az első verseny előtt 40 nappal lehessen módosítani, de utána már
ne.

Szabadidősport
Popik János ötlete egyfajta pártolói tagság létrehozása, szabadidős kártya kibocsátása. A
kártyával kedvezmények is járnának együtt. A MAMS jogászával együtt ki kell dolgozni a
részleteket.

Beosztások
A Sportszakmai Kollégium működése megszűnt, mivel a tagok lemondtak. Azóta nehézkes a
beosztások elkészítése. Javaslat 2019-re, hogy a versenynaptárak leadásakor az egyes fordulók
tisztségviselőit is írják be a szakágak.

Az enduro szakág részéről felmerült, hogy megszűnjön a sportfelügyelői tisztség és csak egy
versenyigazgató legyen jelen a versenyen, akit a MAMS fizet (és nem a rendező). A
versenyigazgató nagyobb jogkört kapna, segítségére lenne a pályabírók vezetője, a motoros
sportbíró. Külön jelentésre is szükség lenne. Az elképzelés szerint a FIM rendszeréhez
hasonlóan lenne egy rendezvényigazgató (race director), aki az egész rendezvény levezényli.

Nagy Attila véleménye szerint nem kell a szövetségnek magára vállalnia minden
sportszakmai vezetést. A versenyigazgató egy olyan sportbíró, aki lebonyolítja a rendezvényt.
A sportfelügyelő pedig a szövetség részéről egy szakmai kontroll. Jogilag ketté kell választani
a lebonyolítást és az ellenőrzést.
Mivel a jelenlegi elképzelés szerint a szakágak önállóbbak, mint korábban, ez a döntés is rájuk
van bízva. Alakítsák ki önálló dokumentációjukat, tisztségviselői rendszerüket. Ez számos
szabályzat módosításával jár és nagyon alaposan át kell gondolni a felelősségeket és
feladatköröket. A következő SST ülésre minden szakág készítse el javaslatát ezzel
kapcsolatban.

MAMS-os megrendelések
Azokban az esetekben, amikor valamilyen szolgáltatás vagy tétel vásárlása számla ellenében
a MAMS részéről kerül kifizetésre, mind az árajánlat kérésnek, mind a megrendelésnek a
MAMS-tól kell kimennie. Szakágvezető magánszemélyként nem kérhet ajánlatot és nem adhat
le rendelést.

Átfedett regisztráció
Egyre több MAMS-on kívüli versenyrendezés van. Sok esetben egyazon rendezvényen belül
több szakágat is érintő versenyről van szó, ami értelemszerűen szakágankénti regisztrációs
kérelmet jelent. Ha egy szakágvezető tudja, hogy a sajátján kívül másik szakág versenye is
megrendezésre kerül, akkor a regisztrációs kötelezettségről tájékoztassa a szervezőt, valamint
a másik szakág vezetőjét is. Addig ne legyen engedélyezve a kérelem, amíg minden fél jóvá
nem hagyja. A kérelem leadásakor kötelező legyen leadni a plakátot is, mert arról majdnem
minden információ kiderül.

OB átfedése
Jellemzően a motocross és az enduro szakágat érinti, hiszen itt van átjárhatóság. A két
szakágvezetőnek egyeztetnie kell mind a versenynaptárak, mind a regisztrációs kérelmek
jóváhagyásáról.

MAMS applikáció
Egyelőre csak tervben van egy applikáció fejlesztése. A jelenlévők az applikációban szívesen
látnák a következő menüpontokat: eredmények, online TV, időterv, cookie-k engedélyezése,
online nevezés, jelentések, versenynaptár, keresés, versenyzők, rendezői segédlet, online
felületek, szabályzatok, pályalicencek, tisztségviselők, MAMS tagok.
2018. október 24-ig várjuk a neveket, akik applikációt fejlesztenek.

TE edzőképzés
A testnevelési Egyetem szeretne egy diplomás edzőképzést indítani a közeljövőben. 6 félév,
feltétel az érettségi. A szakmai oktatáshoz keresnek felsőfokú edzői és emellett egyéb
végzettségű oktatókat.

