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1. Szakágvezetı Tanács ülés emlékeztetı
--------------------------------------------------------------------------------------------------A Magyar Motorsport Szövetség 1. Szakágvezetı Tanács ülésén jelen voltak:
Csiba Péter
Bulcsu Rezsı
Déczi Ferenc
Hadnagy József
Kökényesi György
Nádasdi János
Sasvári Sándor
Tarapcsák Péter

Sportszakmai alelnök
Gyorsasági szakág vezetı
Motocross szakág vezetı
Dragbike szakág vezetı
Supermoto szakág vezetı
Salak szakág vezetı
Enduro szakág vezetı
Oldtimer szakág vezetı

Meghívottak:
Pusztai Csaba
Daragó István
Sutus-Juhász Tímea
Bakó Péter
Majosházi Péter
Soóky László
Soós Géza
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Gazdasági alelnök
Elnökségi tag/Módszertani Bizottság elnök
fıtitkár
Környezetvédelmi Bizottság elnök
Értékelési Bizottság elnök
Felügyelı Bizottság elnök
Sportbírói Bizottság elnök
Egyesületi elnök

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

elızı ülés határozatainak áttekintése
értékelés, eredmények kezelése
szakágak sportdiplomáciai tervei, 3 éves sportkoncepció
szakági alapkiírások
2007. évi versenynaptár – kiegészítés, módosítás, változások
egyebek

Csiba Péter köszöntötte a megjelenteket.
1. napirendi pont:
Az elızı ülésrıl készült emlékeztetıt elfogadták. Az elızı ülés
megfelelıen jártak el a szakágvezetık.
A következı SZT ülések idıpontjait az alábbiakban határozták meg:
2007. február 14.
2007. március 7.
2007. április 18.
2007. május 23.

határozatainak

2. napirendi pont
Az eredményekkel kapcsolatban a Sportszakmai Fellebbviteli Bizottság ismertette a
határozati javaslatát, amelyet az elnökség elé terjeszt, amely értelmében az endurocross
egyik kategóriájában még nem volt végleges az eredmény.
Az idımérés szabályzata a Sportkód melléklete lesz.
A versenyeken dolgozó idımérıknek 3 munkanapon belül el kell készíteni az eredmény
jegyzıkönyvet és tovább kell küldeni a következı rendezınek.
Az Értékelı Bizottság készítse el a saját munkarendjét az SZMSZ-ben.
3. napirendi pont
Ez az év a „túlélés” éve lesz. Maximum 1 éves szakági terv/koncepció az, ami idén
elvárható.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------A korábban leadott sportdiplomáciai utazási terv az, amely a legszükségesebb, 2 FIM és
2 UEM rendezvény.
Pusztai Csaba kérte, hogy pontosítsuk melyekre kapunk és honnan támogatást és melyek
azok, amelyekre nem. Kérte továbbá, hogy döntsenek arról, hogy melyek a
legszükségesebbek ezek tükrében és mennyit javasolnak központi keretbıl és mennyit
vállalnak a szakágak.
Hadnagy József jónak tartja, hogy legyen központi és szakági költségvállalás is.
Daragó István szerint ez a felosztás egymás ellen fordítja a szakágakat, holott az
összetartás lenne a szempont. Voltaképp a költség az ott van, kérdés, hogy most melyik
zsebbıl kerül kifizetésre. Eddig az volt az igény, hogy minél több tisztségviselı legyen,
aki nemzetközi szerephez jut.
Sasvári Sándor úgy véli, hogy központi költség legyen a meglevı tisztségviselık
utaztatása és amennyiben kevésnek bizonyul a többi szakágnak az, amit a jelenlegi
bizottsági tagok el tudnak nekik intézni, akkor finanszírozzák újabb tisztségviselık
bekerülését a szakágak.
Kökényesi György szerint legyen központi költség az utazási és legfeljebb, ha optikailag
jobban mutat, akkor késıbb módosulhat ennek megfelelıen a szakági keret
visszaosztásának mértéke.
Csiba Péter összefoglalta az elhangzottakat. Szükséges utazások finanszírozása központi
keretbıl és ennek tükrében módosulhat a szakági keret visszaosztásának a mértéke. A
kiutazások elıtt pedig, ahogy eddig is a tisztségviselık fogadják a szakágak igényeit és
egyeztetnek ezekrıl a direktben nem képviselt szakágakkal.
4. napirendi pont
Daragó István kéri, hogy akik még nem juttatták el a szakági alapkiírásokat, azok
mielıbb tegyék meg. Január 31-ig végleges formában visszakerülnek a titkárságra a
kiírások s felkerülnek a honlapra is. Dragbike szakágban kéri, hogy tartsák be a fordulók
számát és 10 legyen a kiírásban.
Bulcsu Rezsı jelzi, hogy gondja van, ugyanis nincs rendezıje, aki a Magyar Köztársaság
Kupában a 4. fordulót bevállalná, ezért kéri az SZT-t, hogy jelen esetben adjon
felmentést, hogy 3. fordulóra készíthesse el az alapkiírását.
Az SZT elfogadja a kérést és megadja a felmentést 2007. évre vonatkozóan.
Bulcsu Rezsı felvetett még egy etikai kérdést, amely a bajnokságokat érinti, ugyanis
elıfordultak olyan esetek, amikor 1-1 kategóriában direkt nem mentek el versenyzık a
következı fordulóra, hogy az értékelhetetlen legyen és a másik vetélytárs ne juthasson
ponthoz.
Csiba Péter javasolja, hogy a következı SZT ülésre gondolják át, hogy miként lehetne az
ilyen esetekre megoldást találni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix fontosnak tartja, hogy foglalkozzanak a 12 év alatti leendı
versenyzıkkel, mert képzés nélkül nem engedhetıek ki a pályára, hogy ott ütıképesek
legyenek és megtanulják a szabályokat és a sportszerő magatartást, a versenyszellemet.
Bulcsu Rezsı elmondja, hogy nem óhajt a gyereksporttal foglalkozni és nem ír ki
utánpótlás bajnokságot. Csináljanak a klubok meghívásos versenyeket, ahogy a többi
szakágban is.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Sasvári Sándor is megerısíti, hogy a 6-12 éveseknek kupát ír ki enduróban.
Kökényesi Györgynél a supermotoban 12 év felettiek a versenyzık.
Bulcsu Rezsı elmondja, hogy 12 év alatt sem UEM, sem FIM licencet nem kaphatnak,
mivel a szabályok szerint nem tekinti ıket az FIM és az UEM szabályzata „versenyzınek”.

5. napirendi pont
2007. évi versenynaptárak nagy többsége elkészült.
Nádasdi János jelzi, hogy a salakot a jövı héten küldi el végleges formájában.
Többen érdeklıdtek, hogy a motocross szakágban miért nem írnak ki több fordulót, ha
már annyi jelentkezı van? Miért nem rendezhet például Kiskunlacháza versenyt?
Soóky László is sérelmezte, hogy miért kaptak olyanok rendezési jogot, akiknek még
pályalicencük sincs azokkal szemben, akik már korábbi években is rendeztek több
versenyt is.
Déczi Ferenc elmondja, hogy nem felel meg a pálya a feltételeknek, emiatt nem kapott
rendezési jogot a klub.
Sasvári Sándor tájékoztatja az SZT-t, hogy endurocrossban is 10 forduló lesz és új
rendezık is kaptak lehetıséget az ı szakágában.
Tarapcsák Péter jelzi, hogy neki csak február végére van esélye, hogy véglegesíteni tudja
a versenynaptárat.
Csiba Péter összefoglalja az elmondottakat. A versenynaptárakat január 31-ig
véglegesítik és leadják a titkárságnak. Ezután már csak díjfizetés mellett lesz lehetıség
módosításra. Az old timer szakág felmentést kapott február végéig.
6. napirendi pont
A sportbírói képzéseket március 31-ig megtartják. Mind az új bírókét, mind pedig a
továbbképzéseket. A korábban leadott koncepció alapján. Március 31. után nem lehet
bírói képzést tartani.
Kökényesi György jelzi, hogy supermotoban 4 fınek szemináriumra kell mennie és kéri,
hogy az SZT támogassa ezt.
Bulcsu Rezsı tájékoztatja az SZT-t, hogy a gyorsasági szakágban ebben az évben ık
szervezik meg a szemináriumot és ezen 7 bírónk vesz részt. Költségük fejenként 25.000
Ft. Ennek finanszírozását tudja a MAMS vállalni?
Pusztai Csaba jelzi, hogy igen szőkös központi keret várható ebben az évben.
Csiba Péter összefoglalta az elhangzottakat. A bírói képzések rendje szerint az éves
rendes képzéseket március 31-ig meg kell tartani. A SZT támogatja a 4 fı supermoto
szemináriumra kiutazását. Költségek térítése a szakág keretének terhére.
Csiba Péter berekesztette az ülést.
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