MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2009. április 8. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Csiba Péter
Pusztai Csaba
Daragó István
Sasvári Sándor
Bulcsu Rezső
Senyei György
Tarapcsák Péter
Fülöp Ferenc
Dr Pabis Attila
Kővári Kázmér
Nádasdi János
Lukácsy Fanni
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Sportszakmai
alelnök,
levezető elnök
Elnök
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Salak szakágvezető
Old timer szakágvezető
Sportbírói bizottság vezetője
Fegyelmi Bizottság elnöke
Felügyelő Bizottság tag
Felügyelő Bizottság tag
Egyesületi vezető

Csiba Péter köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát javasolja.
1/SZT/2009.04.08 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.

Versenynaptár módosítás (enduro, gyorsasági, supermoto)
Enduro EB, mint kiemelt MAMS verseny bejelentési díjának támogatási kérelme
Új tétel felvétele a díjtáblázatba (meghívásos verseny bejelentési díja)
Sportfelügyelői kollégium vezetőjének kijelölése
Egyebek

1. napirendi pont: Versenynaptár módosítás (enduro, gyorsasági, salak)
Sasvári Sándor:
• ápr. 25-26-án lett volna Nógrádgárdonyban enduro bajnoki forduló, azonban a helyi
vadásztársaságok engedélyének hiánya miatt a fordulót máj. 9-10-én Bjelovában
tartják.
• Jún. 6-7-én Tapolcán lett volna endurocross futam, azonban kapacitáshiány
lemondták, így Szegeden lesz megtartva a forduló.
• A júl. 4-5-i varsányi verseny jún. 27-28-án lesz megtartva.
2/SZT/2009.04.08 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadta
az enduro szakág naptármódosítási kérelmeit.
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Bulcsu Rezső: a pálya hiánya miatt az aug. 19-20-ra kiírt balatonringi tesztverseny elmarad.
3/SZT/2009.04.08 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadta
a gyorsasági szakág naptármódosítási kérelmét.
Zólyomi Andrea: az ápr. 11-12-re kiírt short track quad és motocross quad OB forduló
elmarad.
4/SZT/2009.04.08 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadta
a supermoto szakág naptármódosítási kérelmét.
Tarapcsák Péter: végre elkészült az old timer naptár. Kéri, hogy az SZT fogadja el.
Ápr. 4-5 Hungaroring
Ápr. 25-26 Hungaroring
Jún. 13-14 Rijeka
Jún. 26-28 Hungaroring
Júl. 25-26 Rijeka
Aug. 29-30 Piestany
Tartalék forduló: Okt. 17-18 Hungaroring
5/SZT/2009.04.08 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadta
az old timer szakág 2009. évi versenynaptárát.
2. napirendi pont: Enduro EB, mint kiemelt MAMS verseny bejelentési díjának támogatási
kérelme
Sasvári Sándor: javasolja elfogadni a koncepciót, mely szerint minden MAMS által rendezett
EB és vb futam bejelentési díját a szövetség vállalja át. Ez az enduro esetében 1 000 EUR.
Bulcsu Rezső: generálisan ne fogadjuk el, alkalmanként legyen megvitatva a kérelem.
Pusztai Csaba: a szakágaktól be lett kérve sportpolitikai koncepciójuk, amelyben a
támogatandó versenyeknek is szerepelniük kell. Ezekről majd az elnökség dönt. Addig a
szakági keretből lehet finanszírozni a költségeket.
Csiba Péter: a sportpolitikai koncepciók leadási határideje 2009. április 24. Addig várjunk a
támogatási kérelmekkel.
3. napirendi pont: Új tétel felvétele a díjtáblázatba (meghívásos verseny bejelentési díja)
Sasvári Sándor: a meghívásos versenyek bejelentési díja nem szerepel a díjtáblázatban. Ez
nincs egy szintben a bajnoki vagy kupasorozatokkal, nem kellene ugyanakkor bejelentési díjat
fizetni.
Pusztai Csaba: mivel minden versenyre felügyelőt kell küldeni, a bejelentési díj nagysága
indokolt.
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Daragó István: ha akár egy külföldi is indul, az nemzetközi versenynek minősül, így a
magasabb díjtételt kell fizetni. Ha csak magyarok indulnak, akkor a tömegsport bejelentési
díja van érvényben. A díjtáblázatban ki kell egészíteni a két tételt a meghívásos versennyel.
6/SZT/2009.04.08 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja a
díjtáblázat két tételének kiegészítését.
4. napirendi pont: Sportfelügyelői kollégium vezetőjének kijelölése
Bulcsu Rezső: azt kellene meghatározni, hogy i a kollégium és mi a bizottság. Kollégium az
összes sportfelügyelőt jeleneti. A bizottság az, aki őket vezeti, irányítja.
Daragó István: van egy vezető és vannak a szakági összekötők. Ez a bizottság.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: nem tudja, hogy milyen egyesületeknek van gyorsasági és
enduro nevezői licence, így nem tudott enduro szakágvezetőt jelölni. A sportfelügyelői
bizottság vezetőjének kijelölését az egyesületektől is meg kell kérdezni, hiszen rendezőként
ők kerülnek kapcsolatba a zsűrielnökökkel.
Pusztai Csaba: a felvetés helyes. A honlapon fent van a meghívó és a felhívás. Mindenki
tudott volna jelölni, ennek nem volt akadálya. Az alapján fog az elnökség dönteni, amilyen
javaslatok bejöttek.
Sasvári Sándor: a honlapra kerüljön fel az egyesületek elérhetősége és az, hogy milyen
nevezői licenccel rendelkeznek.
Dr. Némethi Zsolt: az elérhetőségeket rossz célra is fel lehet használni. Az egyesület nevét és
címét, valamint a szakágat ki lehet tenni, de a képviselő nevét, telefonszámát, emailcímét már
nem.
Sasvári Sándor: bizonyos személyek alkalmatlansága a sportfelügyelők esetében sok esetben
bebizonyosodott. Tavaly nem történt változás. Volt olyan eset, amikor a felügyelő
kiválasztása nem volt túl diplomatikus. Vezetőnek nagy sportbírói tapasztalattal rendelkező
személy kell, akinek van mersze eltávolítani az alkalmatlan személyeket.
Bulcsu Rezső: a felügyelő a legfontosabb személy egy versenyen. Nem azonos a sportbíróval.
Más a feladatuk és a tudásanyaguk. Nincs elég fiatal, felkészült felügyelő.
Nádasdi János: a bizottság vezetője a szakágak részéről delegált összekötők felkészültségét
értékeli, vizsgálja. Beszéljen nyelveket, legyen határozott. A szakmai tudást a szakági
összekötők adják neki.
Csiba Péter: az elnökség a múltbéli tapasztalatok és a jövőbeni elvárások alapján, a
szakágvezetők és a tagok véleményének megismerése után dönt a sportfelügyelői bizottság
vezetőjének személyéről.
Az értékelés szempontjait a bizottság vezetője határozza meg.
5. napirendi pont: Egyebek
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•

Tarapcsák Péter: a szövetségeknek minden évben doppingellenes tevékenységükről
szóló beszámolót kell leadniuk. Eddig a MAMS nem végzett tényleges tevékenységet,
de idén tervbe van véve, hogy néhány versenyen doppingellenőrzés lesz. Ezeket akár
állami szinten is lehet finanszíroztatni.

•

Sasvári Sándor: FIM szabálykönyvet a szakágvezetők, a FIM licencesek és a titkárság
kaphat. Mindenki másnak ki kell fizetnie a könyvek árát.

További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2009. április 9.

Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea
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