MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2010. december 8. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Daragó István
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Zólyomi Andrea
Majosházi Péter
Bulcsu Rezső
Fülöp Ferenc
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Főtitkár
Értékelési Bizottság vezetője
Gyorsasági szakágvezető
Sportbírói Bizottság vezetője
egyesületi vezető

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Daragó Istvánt és Sasvári Sándort kéri fel.
1/E/2010.12.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadja Zólyomi Andreát
jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Daragó Istvánt és Sasvári Sándort hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

Előző ülés határozatainak áttekintése
2010. évi Alapkiírások
2010. évi eredmények
Az Év Sportbírója
Egyebek

Pusztai Csaba: két napirendet javasol: a salak szakági bizottság kibővítése és a FIM salak
szeminárium megszervezése.
2/E/2010.12.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendi pont
javaslatokat.

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: Módosult a felügyelői és sportbírói szabályzat. Az ideiglenes eredmények
felkerültek a honlapra, amire 2 hétig észrevételt lehetett tenni. A határidő lejárt, a mai ülésen a
végeleges eredményeket fogadja el az Elnökség. A díjtáblázat nem emelkedett, viszont
csökkent az egyszeri rajtengedély ára, és a már meglévő egyesületi szponzorlicenc mellé
versenyzői szponzorlicencet is bevezetett az Elnökség. A 2011. évi biztosítási ajánlatot a
szövetség elfogadta, a szerződés aláírás alatt van. Az SZT javaslata alapján Solymosi György
lett az év sportolója. A környezetvédelmi szabályzat is változott, szigorúbb lett.
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2. napirendi pont: 2011. évi Alapkiírások
Pusztai Csaba: Sasvári Sándor adta le eddig az alapkiírását. A többiektől mielőbb várjuk. Az
egyszerűség kedvéért a változtatásokat ki kellene emelni, így a Módszertani Bizottság
könnyebben áttekintheti őket.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: minden alapkiírásban egyértelműen szerepeljen a versenysorozat
pontos megnevezése.
Sasvári Sándor: a magyar bajnokságnak legyen súlya. szakáganként, géposztályonként egy
bajnokság legyen.
3/E/2010.12.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan megerősíti, hogy a magyar
bajnoki versenysorozatnak súlya legyen, ennek szellemében kell megalkotni az
alapkiírásokat.

3. napirendi pont: 2010. évi eredmények
Zólyomi Andrea: az ideiglenes eredmények felkerültek a honlapra, és érkeztek is
észrevételek.
Majosházi Péter: dragbike, enduro, gyorsasági, salak és motocross szakágakban érkezett jogos
észrevétel. Ezeket kijavította, és a módosított eredmények elfogadását kéri az Elnökségtől.
4/E/2010.12.08 sz. határozat: Az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja a 2010. évi
eredményeket.

4. napirendi pont: Az Év Sportbírója
Pusztai Csaba: a Sportbírói Bizottság Pál Lászlót jelölte az Év Sportbírójának. Van még 4
jelölt, de mint ahogy az Év Sportolója esetében is egy főt választottunk, úgy a sportbírók
esetében is egy főről lehet szó. Ez persze nem zárja ki, hogy a szakági díjkiosztókon díjazzák
őket.
Fülöp Ferenc: nem mindegyik szakágnak lesz díjkiosztója. Nagy létszám van, több szakágban
is dolgoznak a bírók. Mindenképpen kéri az 5 fő díjazását.
Kökényesi György: év sportbírója csak egy fő lehet.
Pusztai Csaba: a bírói bizottság jelöljön egy embert, akit az elnökség jóváhagy. Ha öt főt
díjaznánk, akkor miért ne lehetne akár hatot, hetet, tízet? Milyen alapon választottunk pont öt
főt?
Majosházi Péter: az autósoknál az ilyen díjakat az év első bírói összejövetelén adják át.
Fülöp Ferenc: a bírói bizottságnak nincs külön kerete.
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5/E/2010.12.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Pál Lászlót választja az
Év Sportbírójának.

5. napirendi pont: Salak szakági bizottság kibővítése
Pusztai Csaba: Kiss Szabolcs szakágvezető Nagy Róbertet jelöli a szakági bizottságba.
6/E/2010.12.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja Nagy Róbert
salak szakági bizottsági jelölését.

6. napirendi pont: FIM salak szeminárium megrendezése Budapesten
Pusztai Csaba: ismét a MAMS szervezi a FIM salak versenyigazgatói szemináriumát 2011
márciusában. Nádasdi János az eddigi évek során sikeresen intézte a szervezéssel kapcsolatos
ügyeket. Az Elnökség ebben az esetben is bízza meg őt a feladatok ellátásával.
7/E/2010.12.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Nádasdi Jánost bízza
meg a 2011. februári budapesti FIM salak szeminárium szervezésével.

7. napirendi pont: Egyebek
Pusztai Csaba: Jacsó Tibor kérelemmel fordult az Elnökséghez, hogy a Lengyel ligában való
részvételhez egy előzetes rajtengedélyt adjunk ki számára. Az új egyesülete viszont nem
MAMS tag, tehát nem segíthetünk.
Ezúton gratulál Bulcsu Rezsőnek, akit a Fim gyorsasági bizottság igazgatójává neveztek ki,
valamint Daragó Istvánnak a salak bizottsági, Zettner Tamásnak a gyorsasági és Zólyomi
Andreának a női bizottsági tagságáért.
A most megjelent MotoGP A-tól Z-ig c. könyvben a MAMS önálló oldalt kapott, ahol a
szakágak idei legjobbjai is szerepelnek.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. december 16.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Daragó István

____________________________
Sasvári Sándor
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