2019. évi sportszakmai

beszámoló

Miíködés

A Magyar Motorsport Szövetség székheiye változatlanul

1,1,46

Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Két fő teljes munkaidős (Zőlyomi Andrea és Balogh Erika) alkalmazottal dolgozunk.

hi-vatalos honlapia www.mams.hu, illetve Facebook
szövetség
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az.5 tagú elnökség irányítja. Az elnök és a négy alelnök a szakágak
előterjesztései alapján hoz döntéseket, a sportszakmán belüI nem szól bele a szabályok

A

szövetséget

aikotásába, de azokat maradéktalanu1 számon kéri.

Sportszakma

.

Versenltrendezés

A 2019-es évet 70 tagszervezettel és 1011 igazolt versenyzővel zárfuk. 11 szakágban összesen
78 versenyt engedélyeztrink a MAMS VeÍSenyrendszerén belül. A MAMS hazai rendezésű
riemzetközi versenyek rendezésében évek óta erős. Otthont adtunk gzámos vb, világkupa, EB
és Európa-kupa futamnak:

. 201'9.01.20 Budapest FIM X-TrialVilágbajnokság
. 201.9.02.09 Budapest FIM Superenduro Világbajnokság, Európa-kupa
o 201'9.04.29-05.07 Kunmadaras FIMESuperstreetBikeEurópa-bajnokság
. 2079.05.25 Nagyhalász FIME Salakmotoros Egyéni-Európa Bajnokság
Challenge

. 2019.06.29-30
. 20L9.07.06

Pannóniaring FIM oldalkocsis Világbajnokság
Nagyhaiász FIME Salakmotoros U21 Európa-bajnokság,

3.

kvalifikációs fordu1ó

. 2019.08.09-71' Várpalota

FlM

Ba1a

Világkupa

Szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek és a magyar tisztségviselőknek, hiszen
nélkülük nem jöhetett vo1na Iétre ez a számos s"ínvonh#endezvény' Nekik köszönhetjük,
hogy Magy arorczágott lehet a világ motorsport térképén.

.

Kollcsiunrck
+

A kollégiumok vá1tozatlan formában működtek:
Edzőt és Utánpótiás Kollégium, vezetője Kuncz Richárd
E

gészségü gyi Kollé giu m, v ezetője Grécs Lászlő

Elektromobilitás Kollégium, v ezetője Gerendás Szabolcs
ÉrtékelőKollégium, vezetője Majosházi Péter

Fegyelmi Kollégium, vezetőjedr. Pabis Attila
Környezetvédelmi Kollégium, vezetője Bakó Péter

oreg Motorosok Kollégiuma, vezető)e Zsembery Barnabás

2019 Íebrwárjában a versenyigazgatólsportfelügyelő

képzéstösszekötöttuk

egy sportszakmai

szemináriummal. Több tisztségviselő tartott előadást és érclekes példákkal színesítette az
elhangzottakat, amibőI a vizsgázni kívánók sok hasznos dolgot tanulhattak. A MAMS
történetében először lehetett online kitölteni a sportfelügyelői/versenyigazgatói tesztet, ezze|
pedig 58 személy élt is.

Szakágak

A szakágak életében_ néhány kivétellel- nem történt változás.
Hazánkban a trial motorsport évek óta a fennmaradásáért és létjogosultságáért küzdött. Mára
odáig jutott a sportág, hogy mondhatjuk több évtizedes próbálkozás, rengeieg munka és
akarás után végre eljutott az őt megillető helyére. A nehézségek ellenére 2019-ben teijes

bajnokságot tudtunk lebonyolítani három helyszínen és ennek köszönhetően bajnokot
avathattunk, Csizmazia Barnabás (Montesa-Honda) szernélyében,aki a hazai bajnoki cím
mellett a Szlovák SMF tria1bajnokság junior bajnoki címétis megszerezte' Az elnökség Tijrök
Jánost nevezte ki a szakág élére,aki sikeresen bonyolította le a szezont'

A

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

bármilyen kérést,kérdéstmeg lehetett oldani. A szakági tanácsok zárt Facebook csoportjai jóI
működtek' de természetesen nem helyettesíthetik az idcínkónti személyes találkozókat.

-

Ercdmérutek

2019-ben sem volt okunk szégyenkezni. Szép eredményeket értiink elnemzetközi szinten

Gyorsasági Supersport 300 Európa-kupa - 1' hely Számadó Máté
Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, SSP 300 _ 2. hely Számadó Máté

a

a
a

Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, SST 600 - 1' hely Bódis Richárd
Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, SST 1000 _ 5. hely Laczkó Máté
Alpok Adria Enduro Bajnokság, Abszolút - 2. hely Kubik Richárd, 4. hely Jáger
Norbett,5. hely Holló Bence
Alpok Adria Enduro Bajnokság, E1 - 3. hely Nádor Tamás
Alpok Adria Enduro Bajnoksá 8, E2 - 1. hely Jáger Norbert' 3. hely Holló Bence
Alpok Adria Enduro Bajnokság, E3 - 1. hely Kubik Richárd,4. hely Kátai Péter, 5. hely
Brenner

a
a
a

Áaa*

Alpok Adria Enduro Bajnokság, Junior _ 1. hely Szabó Péter
Alpok Adria Enduro Bajnokság, Veterán - 2' hely Dési János, 3. hely Miksi Péter
Alpok Adria Extrém Enduro Bajnokság, Veterán _ 2. hely Miksi Péter, 5. hely Szabó
Ferenc

a
a

A

Alpok Adria Extrénr Enduro Bajnokság, Amatőr - 4. hely oroszlán Áaam
Alpok Adria Enduro Bajnokság, Pro * 5. heiy Holló Bence

is sikerrel

zárultak, bár volt olyan kategória, amelyben a
sportszabáIyzat a\apján nem lehetett bajnokot, kupagyőztest hirdetni. Ezekné1 a kategóriáknál
a szakágak feladata, hogy megvizsgáIják, mi az oka az indulók hiányának'

hazat Versenysorozatok

- MAMS

ÉaSportolója 2019

A Magyar Motorsport Szövetség

elrröksége 2019-ben is határozott a

MAMS ÉvSportolója

díjazott1airó1. Két kategóriáb an vá1asztottak győztest.

3 MAMS

ÉvFe]rrőtt Sportolója 2019

Szvoboda Bence motocross, HTS KTM Team versenyzője. Eredményei: cseh MX1-es
bajnok (6 versenyen 1 pole, 1 összetett győzelem, 5 dobogós helyezés), magyar MX

Open bajnok (5 versenyen 4 pole, 3 összetett győzeIem, 5 dobogós helyezés - 10.
bajnoki címétszerezte, B. az L osztályban), magyar I. osztály csapatbajnok (mindkét
futamát nyerte), az ADAC MX Masters első futamán dobogóra állhatott (2. hely)

.

MAMS ÉvUtánpótlás

Sporto),ója2}1'9 \

Számadó Máté gyorsasági, F-Racing
SSP300 Európa-Kupa győztes

+

'i:*{

2000 Kft. versenyzője. Eredményei: FIM-E

Magyar Bajnok ugyan ebben a kategóriában.

A MAMS elrröksége különdíjjal jutalmazta Csizmazia Botond Barnabás trial versenyzőt.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok
A MAMS alapító tagsa

a

Nemzeti Versenysport Szövetségnek, amely

a

nem olimpiai sportágak

ernyőszervezete, továbbá tagja a FIM-nek és a FiM Europe-nak, valamint az Alpok-Adria

Motorkerékpáros Uniónak. Számos tisztségviselőnk tagja ezen szetvezetek sportszakmai
bizottságainak.

Bulcsu Rezső - FiM'gyorsasági bizottság tag
Nádasdi János _ FIM salakbizottság tiszteletbeli alelnöke

Hadnagy JőzseÍ_ FIME dragbike bizottság tagsa
Bakó Péter _ FIME környezetvédelmi bizottság tagja

Füzesséry Erik - FIME salak bizottság megfigyeIő tagja
Nugy Attila _ Alpok Adria Motorkerékpáros Unió elnöke, FIME gyorsasági bizottság tagsa
Sasvári Sándor - Alpok Adria Motorkerékpáros lJnió enduro bizottságának vezetője

Horváth Bence - Alpok Adria Motorkerékpáros Unió gyorsaságibtzottságának tagja
Hermann Henrik _ Nemzeti Versenysport Szövetség elnökségitagsa

Budapest, 2020. május

7.

Hermann Henrik
elnök
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Dragbike Szakági Beszámoló 20]"9
Ú;abb sikeres év, újabb tervek!
Ez a mondat kifejezi azt, ami 2019-ben leginkább jellemezte a Dragbike Szakágat. Sikeres volt, hiszen a
sportág jelen pillanatban legmagasabb rangú eseményét,a FlME Superstreet Európa Bajnokság egyik
futamát rendezhettÜk meg, ráadásul egy új pályarekord felállításával. Steve Venables Angliábó|
megfutotta Kunmadarason a 6,98 másodperces őrült rekordot, így Magyarország bekerült Európa
legjobb pályái közé. Ezen a Versenyen az Európai élmezőny versenyzői között megtalálhattunk két
kiemelkedő versenyzőnket is. Lencsés Donáth Dániel és Jász Krisztián teljesítményÜkkel a legjobb 10
versenyző közé kvalifiRálták magukat, így Európa nagy drag nemzetei között előkelő helyet tudtunk
szerezni' Ezt tetőzte még Lencsés év végi összetett eredménye is, híszen épp hogy csak lemaradt a

dobogóról.
A MAMS Dragbike oB futamokon rendre több nemzet versenyzői mérettékmeg magukat, s ebben az
Kunmadarasra és itt bonyolították le versenyeiket, ami nagy
évben azegész CSEH.mezőny átköltözött
megtiszteltetés volt nekünk is'
Szárnyaltak az új oB kategóriák, a SuperD1000, SuperD600, s egyre több versenyző látja be az éves
licenc fontosságát is, így érvényesév végieredményekkelbÜszkélkedhettÜnk.
A Közönség kategóriák kiváló alapját képezik az utánpótlásnak, azonban nagynak tűnik a szakadék a
,profi" és a tömegsport jellegű kategóriák között, így erre a jövőben figyelni kell, és törekednunk arra,
hogy ezeket közelítsÜk egymás felé. A sportág nevét fémjelző kategória most sem tudott erőre kapni,
így a Competition kategória fejlesztésre szorul. Sok nemzet versenyzői jelentek meg, de nem
folyamatosan, így a kitörési pont aZ lehet, ha ezeket a versenyzőket folyamatosan ide tudjuk csábítani,
s így a Magyar versenyzőkkel egyÜtt nyílt bajnokságban már a létszám is biztosított lenne.
Egyre többen jelezték felénk ebben az évben, hogy szeretnék kipróbálni magukat a versenyzés közben,
de nem merik ezt a döntést meghozni, illetve nincs kellő információjuk.
Így nagyon fontos lesz a jövőben, hogy még közelebb hozzuk az utcai motorosokhoz a dragbike,
gyorsulási versenyzést, s a tömeg bázis kezelésére jobban figyeljÜnk.
Összességében sikeres évet tudhatunk magunk mögött, de a nyilvánosság fejlesztésére,az információk
tudatosabb kezelésére s ezáltala tömeg bázís megteremtésére sokkaltöbb energiát kellfektetnÜnk.

A sportág fejlődése szempontjából életbevágóan fontos lesz a magas, kiemelt szintű események

(Európa Bajnokság) financiális hátterének a megteremtése. Az Európa Bajnokság nemzetgazdasági
jelentőséggel bír, amibe az Államnak ís érdekeltséget kell látnia. Újra kandidálunk a következő év EB
futamára, de az ad hock támogatásoknak köszönhetően egyáltalán nincs stabil háttere a rendezésnek,
így csak idő kérdésemikorveszítjÜk eI meghatározó szerepünket Európában, s kikerÜlhetÜnk az Európa
Bajnokság vérkeringéséből.Ezt csak közösen tudjuk elérni, egy nagyon átgondolt, céltudatos lobby és
döntéshozói háttér támogatását is magunk mögött tudó koncepcióval.
Dr. Hadnagy József

SPORTSZAKMAI BESZAMOLO
ENDURO SZAKAG
20L9
:
A 2019_es Versenyszezonban 242 fő versenyző váltott enduro licencet és 60 fő enduro
kiegészítőlicencet szakágunkban. A korábbi években megszokott módon kiírásra kerÜltek az
Enduro és EndurQcross Kupa- és Bajnoki sorozatok, valamint egy új kupasorozat a
SuperEnduro. így összesen 23 versenynapon volt lehetőségük indulni a VersenyZőknek a
szezon során.

CL4 offroad Motoros lskola Magyar Enduro Bajnokság és Kupasorozat

A 2019-es Versenyszezonban 5 helyszínen került megrendezésre bajnoki futam, összesen
forduló, így értékelhető volt a bajnokság.
]..

Lisov (sK) 2 forduló

2. Bér 2 forduló
3. Tamási 2 forduló

4. Parádfürdő 2 forduló
5, Cered

- elmaradt

6' Kaposvár 2 forduló
A versenyeken átlagosan 66 licences és 25 napi rajtengedélyes induló vett részt'

CL4 offroad Motoros lskola Endurocross Bajnokság

A kiírt 7 forduló rendben megrendezésre kertilt
]..

Dunaföldvár

2, Acs
3. Pécs
4. Nagytarcsa

\

.i:s.

]_0

5' Bér
6. Kiskunfélegyháza
7. Piliscsév helyszínekkel.

A versenyeken változó indulói létszám kb. 100-210 fő között

volt. A Lady kategóriát kivéve

minden kategória értékelhető volt év végén.Örömmel vettÜk, hogy új és visszatérő nagy
mÚltú helyszínekke| sikerÜlt változatossá tenni a bajnokságot.

Gerecse Motor SuperEnduro Kupasorozat
A SuperEnduro vb futamok okozta fokozott érdeklődés hatására kiírt 6 fordulós kupasorozat
rendben megrendezésre került 5 helyszínen:
L. Bordány
2. Hungaroring

-

3. Komárom (2

forduló)- Amerikai Autó Fesztivál,

Kamion EB Fesztivál

4. Bér
5. Borsodnádasd

Az induló sorozat több fordulója is egyéb, nagy létszámúrendezvény "betét programjaként"
került megrendezésre, ezáltal népszerűsítveszakágunkat.

SuperEnduro GP és Európa Kupa 2019
Budapesten a Papp László Sportarénában kerÜlt megrendezésre a sorozat egyik fordulója

a

Race4U Promotion Kft. szervezésében' A rendezvényen lehetőség volt az ifi korú
versenyzőknek egy bemutató futam erejéig kipróbálni magukat ebben a műfajban. A
futammal kapcsolatosan több média felÜleten is megjelentek cikkek, ezáltal népszerűsítve
nemcsak a rendezvényt, hanem a szakágunkat is' A szervezésben és lebonyolításában több
MAMS tagszervezet tagjai is aktívan részt vettek' A rendezvény sikerességétmutatja a közel
teltházas nézőilétszám és a pozitív nemzetközi visszajelzések.
\

'ilft

Magyar indulók: Firtosvári Gábor, Holló Bence, Tóth Barnabás, Zsigovits Norbert

ISDE Portugal 2019

2019-ben

1-

Trophy és 1Club csapat indult a világbajnokságon, melyen minden versenyzőnk

sikeresen célba ért. országunkat 8 versenyző képviselte, akiket egy 20 fős csapat segített.

Trpohy csapatunk L5. helyen, Club csapatunk a 40. helyen végzett. Szakágunk anyagi
támogatást nyújtott az önkéntes segítőknek, megköszönve

ezzel munkájukat, amely nélkül a

csapatok nem tudták volna teljesíteni a versenyt. A versenyzők önköltséges módon vettek
részt a világbajnoksáFon'
Csa

pattagok:

Trophy: Holló Bence, Kátai Péter, Kubik Richárd, Tóth Barnabás
Club: Dési János, Jager lstván, Jager Norbert, Miksi Péter

Díjátadó Ünnepség
2O2O'O1'.25.-én Újhartyánban rendezte szakágunk a 2019-es szeZon díjátadó ünnepségét.A

rendezvényen közel 22o fő vett részt. A versenyzők a bajnokságban elért eredményük
szerinti serlegek mellett több különdíjat is hazavihettek. A Pető Áaam EmlékdíjatLiszka
Ro|and kapta, a Ruzsai József Örökös Vándordrjat Hertlik Donoven vehette át, a Vértessy
Zsolt Vándordíjat Szatyina Gábor kapta. Emellett a MAMS Életműdí1at,melyet második
alkalommal ad ki az Elnökség, Fehér Géza, Sasvári Sándor és Zsembery Barnabás vehették át
az enduro sportban versenyzői és rendezői minőségben eltöltött több évtizedes aktív
munkájukért. A rendezvényen Knezsik lstván az Autós Nagykoalíció Elnöke tartott előadás
"Magyarok a Világ )árműgyártásában" címmel, illetve beszámolót hallhattunk Gyenes
Manitól a Dakar-on elért sikereiről, valamint a 2019 lSDE Portugal világbajnokság magyar
csa pattagja itól.

Szakági szponzorok, megjelenések

A 201-9-es évben mindhárom sorozatnak volt névadó szponzora: az Enduro és Endurocro5S
sorozatoknak a CL4 Offroad Motoros lskola, a SuperEnduro sorozatnak a Gerecse Motor.
Emellett szakági kiemelt támogatóként a Motor Line és a Kék Hold is partnereink voltak az
évad során

\':

i.*i

A versenyekről készült fényképesés szöveges beszámolók megjelentek többek között
legnagyobb hazai motoros weboldalon, a sportmotor.hu-n.

a

Köszönetnyilvá

nítás

Szeretném megköszönni

egész éves munkáját a Szakági Tanács tagjainak: Hadobás Ádám,

Nádor Lajos, Sasvári Sándor, Tóth László,Vágo Norbertnek, valamint az év végéncsatlakozott
új tagoknak: Dravecz Balázs, Kolmont Péter, Kolozsvári Péternek. Továbbá minden olyan

embernek, aki munkájával hozzájárult
le b o

nyolításá hoz

a

szakágunk 201-9-es versenyévadának sikeres

!

:
Borsodnádasd, 2020.04.20.
László Márk
Szakágvezető

\
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Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Elnökség!

A MAMS

Gyorsasági szakág 2019. évi szakmai

beszámolój át az alábbtak szerint terjesztem az Elnökség elé:

Az idei. 2019 szezonban előreiépéskéntéitük meg, hogy a szakág teendőit, részletesen érintve
a VerSenyzés/versenyeztetés alapjait (p1. kiadható licencek, kiadások és bevételek.
biztonságtechnikai feltételek. szabályismereti képzések.jogok és kötelességek. stb.) újra
gondoltuk és a tömegsport bázis bovítéséttűztük ki alapveto célunkként.Rendszeres
egyeztetésekkel havi szinten dolgozunk a fe.i1ődésért, a kitűzött célok megvalósításáért.

Az elmúlt évek gyakorlatát kibőVítve egy új. külföidi

versenypá|yára, a Slovákiaringre is
ellátogatott a Sorozat, aminek fő célja az volÍ, hogy az elkövetkezendő években a környező
országok külfridi indulóinak is nyílt lehetőséget biztosítsunk a megrrrérettetésre. Hosszútávú
tervtink alapja ez, hogy sorozatunkat minden évben 6 fordulóval, 3 pályán' a Hungaroringen, a
Pannónia-Ringen és a Slovakiaringen stabilizáljuk'

A

versenyhelyszíneken

a

Szakági Tanács (továbbiakban SZT) részérőlmindig volt

sportszakmai képviselete a Versenyzőinknek.

Ez a nyttás jelentos tapasztalatokat és sportszakmai fejlődést jelentett mind a szervezőknek,
mind a versenyzőknek. Remek eredményekkel és népes résztvevőszámmal képviseltük
magunkat a határon kívül is. Mellékszálon dolgoztunk és dolgozunk a szabadidősport
élénkítésén,
a tesztnapok szervezésén,hogy ebből a bázisból is egyenes ésjó1 átlátható karrier
1épcsót mutassunk a versenyzési kedvet érző utcai motorosok számára. A szabályrendszereket
áttekinthetővé, konrpromisszunrkésszé tettük, hogy minél nagyobb bázis számára legyen
elérheto a hivatalos versenyzés, minél többen csatlakozhassanak licences versenyzoként a
szakágrrnkhoz.

Médiafronton is igyekszünk lépésttartani a trenclekkel, éppen ezért rendszeres és többlépcsős
megjelenéseket generáltunk. Írott-online médiapartnereket kerestünk. A hírveréssei egy idoben
az utánpótiás keresés/képzésis fő cél volt' Az SSP300-as kategóriában toboroztuk a fiatalokat
a versenypályákra.

A

iegtöbb indulÓval

a

tömegsport kategóriában számoltunk, ebben

a

közösségben

tehetségkr"rtató betétfLrtamokkal is erősítettük a toborzást.

Az év végi díjátadó ünnepsége színvonalas keretek kcjzött za1lott le' ahol névadÓ szponzorunk
a TISSoT MagyarországbtzÍositott minket a további együttmúiködésről és támogatásról.
Az év végéna.jövő esztendő velsenynaptárát véglegesítettük'
Robogó és 125 2T és 4T kategóriák: a MAMI l(upa keretein belül megrendezésre került a
kisebb kategóriák országos bajnoksága és kupasorozata, ahol több mint 50 versenyző állt
rajthoz az év folyamán. A magyar indulók mellett szá}noS külföldi versenyző is nevezett a
versenyekre.

Az oB és a MAMI l(upa

drjkiosztója 2020. január 11-én, ahoi a díjazottak mellett sok
prominens vendég is jelen volt.

Yanraha MAMS lJtánpótlás és Elsport Rövidpályás

Gyorsasági Bajnokság és Kupa

A B&T Motor

és Torna Sport Egyesület 2019-ben

MAMS

tag egyesületeként megrendezte az

5 fordulóbó1 á11ó versenysorozat 3 magyarországi kispályás versenyét.

A Nyíit nemzetkozi UP bajnokság kettő szlovákiai és három forduló magyarországi helyszínne1
tervezodött megrendezésre.

A szlovák

szövetséggel történt egyeztetések az év elején sikeresen lezajlottak.
együttmuködőnek bizonyult.

A szlovák

fél

magyarországi ''-uersenyhelyszínnek KakucsRing került kivá1asztásra. A második
versenyhelyszínnek tervezett Pannóniaringi kispálya továbbra sem készült e1. A kecsekeméti
pályával is folytak tárgyalások versenyrendezésre de, árban nem tudtunk megegyezni és apáIya
edzéslehetőséget se.m tudott biztosítani a gyerekek részére' így a versenyek helyszíne Kakucs

A

maradt.

A külföldi partnernél szlovákiában Dlha

A

magyarországi Versenyfe

a

1ett

megadva két versenyre.

sziovák félto1 nagyon kevés versenyző nevezett

be,

összlétszámban is nagyon kevesen voltunk mindhárom magyalországi versenyen.

20l9-ban 5 kategóriában volt díjazás - PW50, MiniGP Sock, MiniGP ohvale, MiniGp Junior,
Mini Motard. Versenyzóink az év végi értékelésben10 dobogós helyezést szereztek. 4 bajnokot
tinnepelhettünk' 3 második és 3 harmadik helyet szereztek versenyzőink.

Egyéb megj elenés, bemutató:

Sikerként éltük meg, lrogy 2019-ben, több ezer ember előtt a helyszínen, és é1ő televíziós
adásban a Május 1-én megrendezett Nagy Futamon aZ utánpótlás kategória több résztvevóje
bemutatkozhatott, ezzel ls népszerűsítve sportágunkat.
Pénzügyi heIyzet

A

Gyorsasági szakági tanács a magyar rendezőket (MAMS oB-Kupa és lJP Bajnokság)
összésen közel 2 M Ft-tal tárnogatta a tárgyévben. E'zen f-elül a következetes és gondos
gazdálkodásnak köszönhetően a szakági keret közel 3 MFt tartalékkal zárja a 2019-es évet,
bizto s ítva ezzel a 2020 - év i verseny SZe zon pénzúgyi hátterét.
2020. évl tervek

A szakág jövo évi kihívása ahazal' bajnokság megSzerveZése. A Hungaroringe, Pannóniaringen
és a Slovakiaringen összesen 4 fordulóból á11ó sorozat az amatőroknek szóló Kupával
kiegészítve jó táptalaja a gyorsasági motorozás széleq \Qru"e tételéhez'Az év eleji nyílt
napokra spofiorvosivizsgálati 1ehetőséget biztosítunk a leendő versenyzőknek, ezzel is segítve
a licence kiváltását. Szeretnénk a 2020-as évben is szerves részesei lenni a Nagy Futam
programjának' véleményünkszerint ez kiváló lehetőség a Magyar Gyorsasági Motorsport
népszerűsítésének.
Sport diplotnácia, nenrzetközi kapcsolatok:

Alapvetően erős nemzetközi sportszakmai és sport diplonráciaijelenéttel bír a szakág, ezt a
tevékenységeÍazeddig elért sikereket túl is fokozni szeretnénk, nenl csak a Gyorsasági, hanem
a többi MAMS szakág elonyére is. összességében A szolgáltatás alapú szakágjól megtalálta
azÍ a tésÍ,aho| az eddig a szövetség versenyrendszerén kívül motorozóknak nyújtottvalós
alternatívát' A 2020-as év feladata ahazai bajnokság és kupa tömegbázisának kiszélesítése,
melybe a szervezőkkel közosen nagy enelgiákat fektetett már az idei évben is a SZT.
Röviden a teljesség igénye nélkül készült beszárrrolóm a hivatalos dokumentumok a1apján, amit
a MAMS titkársága nes az SZT bocsátott a rendelkezéSemre és a személyes részvételerrrből
fakadó információkból.
Budapest, 2020.január
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MAMS Molgcross gzakáq SportszaKmai beszámoló 2019

Az

if1. Kerner LászIő szakágvezeto által irányított MAMS Motocross Szakág hagyományosan

meghirdette 2018. év végéreszakági értekezletét, ahol meghallgatásra kerültek

a

megjelent

egyesületek képviselői, Versenyszervezőt, versenyzői, valanrint ezen felül hivatalos levélben is

íordulhattak a tagsze'ivezetek

a

- a sportszakmával

* észrevételek,vélemények, valamint sportszakmai érdekek alapján zaj\otÍ a2019-

összeegyeztethető

es VersenysZezon megtervezése a

A MAMS

szakág felé. Ezen értekezleten elhangzo tt

MAMS Motocross Szakági Tanácsban.

Motocross Szakága az egyesületek bevonásával folytatta munkálataiÍ 20l9-ben.

megtartotta évközi szakági értekezleteit hol személyes, hol pedig videókonferencia beszélgetés
keretein belül. ahova a

MAMS elnöke

és főtitkár kisasszonya is meghívást kapott.

A motocross szakágvezetés legalapvetőbb feladata többek között
Motocross

szal<ágána\<

a

Magyar Motorsport Szövetség

működtetése volt 2019-ben is, továbbá az országos bajnoki, és kupa sorozatok

Versenyrendszerének megszervezése, népszerűsítése,vagyoni értékűjogainak értékesítése"a
koltségvetés gondos kezelése.

Az

országos bajnoki SoIoZat íordulóinak számát a külfö1di motocrosS sorozatok és hazai endurocross

sport versenyeivel összeegyeztetve határoztuk meg, ezzelLehetové téve az átjárhatoságot.

évben a motocrosS Versenynaptárba

-

szinte egyedülállóan

-

A

201 9-es

aZ összes említett sorozat beilleszthető

volt ismét akozzétételidején'

1. A

Magyar Motorsport Szövetség 2019. évre kiírta a motocross szakág általtervezett 5 fordulós

Magyarország Nyílt Nemzeti GOLDFREN _ MOTOCROMPLET Motocross Bajnokságot
és Kupasorozatot az a\ábbi kategóriákban:

"u''o"'u*'

:
.
.

Kupasorozat:

i
Ii. osztály Mx1
II.']lixlí:ff:ililxroo''
osztáIy Mx2

.
.
.

III. osztály tömegsport Mx1

III' oszÍáIy tönregsport Mx2
III. osztály tömegsport 2T open

\

i*1

2. A Magyar

Motorsport Szövetség 2019. évre kiírta a motocross szakág által tervezett

Magyarország Nyílt Nemzeti GOLDFREN

- MOTOCROMPLET

Junior, Női és Senior

Motocross Bajnokságot és Kupasorozatot, meiyet aZ UMx open kategória számára
fordu1óban , Women open kategóriák számáta 5, az Mx50 kategória számára 5, az

4

Mx65 és Mx85

kategóriák szántára 6' valamint Senior kategóriák számára is 6 fordulóban valósított meg.

Junior Bajnokság:

] .
.
.

Női Kupasorozat:

.

Mx 50 utánpótlás sport mini (4-6 éves kor közott)
Mx 50 utánpótlás sport maxi (7-9 éves kor között)
Mx 65 utánpótlás sport
Mx 85 rrtánpótlás sport
Utánpótlás Mx open (LIMx) (21 éves korig)

.

Women Open

Senior open Bajnokság:

Az

.

országos bajnoki és kupasorozatok mellett egy alternatív sorozat meglététis fbntosnak tartotta

a motocross szakág, kiszo1gálva

3. A

Senior Amatőr, Senior Extra, Super Senior

ezzel a nemzetközi szinten nem Velsenyző motorosokat is.

Magyar Motorspot1 Szövetség 2018. évre kiírta a motocross szakág által tervezett összesen 5

fordulós Magyarország

Nyílt Nemzeti CONGEN Motocross Kupasorozatot aZ

kategóriákban:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

élspor1Mx open
I. osztály éisport Mx2
II. osztály Mx1
II. osztály Mx2
III. osztály tcimegsport MX1
I. osztály

III. osztály tömegsport

Mx
Mx
Mx
Mx

MX2

50 utánpótlás sport mini 4-6 éves kor közott)
50 utánpótlás sport maxi (7-9 éves kor között)
65 utánpótlás sport
85 utánpótlás sport

Senior Extra

(open)

\

,tm

Senior Amatőr (open)
Super Senior (open)
EgY meghívásos kategória rendezhető

alábbi

Lz

országos sorozatokban egy fontos, hiánypótló változás történt, mégpedig a vagyoni értékű

jogokat tekintve, htsz az említett bajnoki és kupasorozatokra névadó szponzori nregá1lapodásokat
sikerült kötni. A bajnoki és kupasorozatokban a peremartoni székhelyű Moto Complet I(Ít-vel, nríg
az országos kupasorozatban pedig a nagybajcsi Corrgen Mriszaki Fej1esztő Kft-ve1.

A támogatóktól befolyt összeget

a

versenyszervezők támogatására, versenyzők díjazására, az év

végi díjátadó gála színvonalának erősítésére.valamint a szakág működtetésére fordította a

MAMS

Motocross Szal<ág.

A regisztrált motocross versenyeket a szakági tanács

tagsa, Langer József úr koordinálta. Ezeken a

versenyeken a licenccel rendelkező versenyzők me]lett a licenc nélküli motorosok kaptak ízelítőta
Versenyrendszer keretei között

zajló motorozásrőI. A sok 1icenc né1küli sporto1óban lehetőséget lát a

Motocross Szakági Tanács a \étszám növeiésére, ezáItala Versenyek finanszírozásában segítséget
jelenthetnek a rendszerhez csatlakozó, újonnan érkezett motorosok.

Az online nevezést hosszú évek óta tervezték bevezeti a korábbi szakági vezetések - a motocross
mellett más szakágak is - viszont ennek megvalósítására a Kerner féle szakág kötelezte el magát

komolyan.

A

néhány éve bevezetett on1ine nevezés és a nevezési díj átutalási rendszerének

működőképessége jelentős segítséget nyirjt, mely a reggeli regisztrációs nevezés felgyorsulását
eredménye zte, amtpedig a kötött

napi időterv zavartalanságát segíti elő igen hatékonyan.

Az átalakult gépátvétel (szirróprÓba szerű rtrházat és gépellenőrzés)a 20l9-es szezonban is

ió1

múködött.

Ennek és az online nevezésnek köszönhetoen

megszúnt a kínos és hosszas motorral való reggeli

sorban állás.

Az online nevezést tovább kívánjuk népszerűsíteni, a gépellenőrzést pedig gyakoribb és szigorúbb
ellenőrzéssé tervezzuk változtatni. Ahogy idén, úgy jövore is kedvezményes áron lehet benevezni
az online rendszerben. emel1ett a helyszíni nevezés is megmarad.

A felvezető köröket

kötelezővé tételétmegtartottuk, a versenyek biztonsága érdekében.
5

,olo,

Bíróképzéstszerveztünk év elején, aminek eredményeképp új bírói gárda csatlakozott

a motocross

sporthoz' így a rneglévő és új bírói alakulatok problémamentesen látták el a továbbra is rájuk hártlló
feladatot. Ennek lebonyolításáért Kalmár András János szakágt tanácstag volt felelős.

A kategóriák közti feljutásos rendszer a|kalmazása aZ egyesületek szavazatat alapján továbbra
érvényben volt, azonban a következtetés, tapasztalatok levonása egyelőre zajlik.

A

is

2021_es évre

eloreláthatólag ennek átalakítása meg fog történni.

Az előző évben bevezetésre került Mx50 kategória mini

és maxi felosztásatovábbra is megmaradt.

és kiválóan segítette junior utánpótlásnevelés programunkat.

Az Mx50, Mx65 géposztályokban az

adott versenyen induló összeó motoros díjazása ismét megvalósult a tervek közül. Ezzel a sportágat

kívántuk nép szerű

b b

é tenni a gyerekek' számár a.

a MAMS Motocross Facebook oldal

Folytatódott

működése, ahol rendszeresen kaphattak

információkat a szakÁgról és az aktuális versenyekr ő1az od,alátogatók.

A bajnoki

plakátot kaptak

és kupasorozatokversenyeinek szervezői egységes arculatú standardizált

a szakágtől.

A korábbról örökölt

költségvetési hiányt a Kerner féle szakágnak sikerült kigazdálkodnia, mitöbb,

biztossá tennie az elmúit három év gondos kezelésének köszönhetoen.

A versenyszervezők irányába a szakág
20.1

egységes és igazságos támogatási rendszert alkotott meg

S-ban, a támo gatási összeg tovább növekedeit 20 19 -ben.

Statisztika az évvégiértekezlet alapián:
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Az év végi MAMS Motocross Díjátadó Gála 20L9 résztvevoit a hazai sorozatokban eredményt
e1éft versenyzői és vendégei tették ki

hívhattak nreg.

idén is, ahol a d4azott versenyzők ezen fe1ül további vendégeket

Az idei évben ts azországos kupasorozat díjátadóját szintén aszakág szervezte

és

bonyolította Llgyan itt az Újhartyáni Faluközpont rendezvényternrében. ahol számos úiításnak
köszönhetően

tovább emelkedett a rendezvény színvona\a az e1őző évekhez képest. A díjazottak

száma így 105 főre emelkedett, a vendégek szánlapedig 256 főre.

első lrárom ,rersenyzőterült díjazásra

a

Azév végi díiátadótr

nenr csak az

junior géposztályokban. hanem nrár kategóriánként hat fő'

Az est folyamán rövid interjúk készültek a színpadon a versenyzőkkel. zenekar, énekesnő. videó
összeíoglaló színesítettea programot, valamint

a

juniorok külön ajándékcsomagot kaptak.
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A Motncruss bainrlkrlk uacsorája
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A díjazottak * Magyarnrsxág
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valamint a Junior - senior bajnokságok mel|ett a
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illeti a MAMS Motocross Szakági Tanács tagjait munkájukért:

Kalmár András János
Langer József
Tóth Andrds

Kaltar Tibor

Tisztelettel: ifi. Kerner László Motocross szakdgvezető / Szakági Tanács

old Timer szokÓgi beszómoló 20l9
A szokóg életébeno 20l9-es év ismét nogyszerŰ eredményeket hozott. Az évek óto
megrendezett MAM| Kupo me||ett oz orszagos Bojnoksóg is megrendezésre kerÜ|t
hozoi versenypÓlyÓkon. Hot hétvégénkeresztÜl, egyre növekvő |étszÓm mellett,
közönségsikert orotvo, szoros versenyeken dőlt el oz év végi bojnoki cím sorso. A
versenyeken o nevezők Óltogos |étszÓmo l05-ll5 fő. Sok Újrokezdő mel|ett Űi

versenyzók

is

indultok.

Az oB és o Kupo versenyek o közösségi médio oldoloin keresztÜl online is követhetők
voltok. A közvetítések ó-7 komerÓvol, kb. l5 fős stóbbol történek, melyek o youtube
csotornÓn bórmikor visszonézhetőek. Ez jelentősen növelte o sorozot és o motorsport
népszerŰségétl
A versenyeken kiemelt figyelmet szenteltek o szervezők o boleset-megelőzésnek, és oz
CBB_vel közös progromon ingyenes vezetéstechnikoi oktotÓsokot is tortottok o nézők
szÓmÓro

is.

szokÓg o regisztrÓlt rendezvények e|őkészítésébenis oktív szerepet vóllolt. A
szervezők igyekeztek o szÜkséges biztonsógi feltételeket megteremteni. AhoI
hiÓnyossÓgot toposztoltunk, ott o szervezőkkel egyeztettÜk. hogy O következő
években milyen módosítÓsokot szÜksé9es elvégezniÜk.

A

Az év végi dqÓtodón o MAMS vezetése is jelen volt, ezzel is elismerve

az
eredményeinket. A d!kiosztón megjelent nogyszÓmÚ vendé9 o 2019-es eredmények
rrellett oz idei év terveit is megismerhette.

A szokÓgi költségvetés nogyon kis pénzbő| gozdólkodik. Az olocsony licencdíjokkol oz
o cé|unk, hogy minél könnyebben elérhető |egyen kis pénzbŐl is o motorversenyzés.
Ezt olyon olcsó kotegóriÓk igozoljÓk, mint oz MZ, Youngtimer.
Összességében elmondhotjuk, hogy nogyon nyugodÍ, de srkerekben gozdog 2019-es
évet zÓrhottunk, és ezzel megolopoztuk o következő éveket.
Toropcsók Péter
szokÓgvezető

TlSZTELT ELNÖKSÉG

I

2019' évben a Quad szakág sikeres, fantasztikus évet zárt.
Quad szakágróltudni kell, hogy teljesen eltérően a többi szakágtól, 4 stílusban a quadok mellett
szakág felkarolta az Utv versenyzőket is.

a

Stílusok: - Quad-track

-Short-track quad és Utv
-Country quad cross és Utv

-Quad-cross "
20]"9. évben 11 bajnokí fordulót rendezett szakágunk.
5 fordulós Country quad, utv bajnokit

átlagosan 60-70 indulóval
3 fordulós Quad-track bajnokit

átlagosan 10-25 indulóval
3

fordulós Short-track quad és utv bajnokit
átlagosan 20-35 indulóval

Quad-crossban nem índitott bajnoki Versenyt szakágunk, de számos környező ország bajnokságában
indulta k versenyzői nk.
Ezen felül három versenyzőnk indult a Nemzetek Quad Crossán/ eZ a Verseny a világ elitjét foglalja
magába. Karai Kristóf- Balogh László-Gönczöl-Richárd képviselte a Magyar Quadsportot, sajnos

sZámos technikai probléma hátráltatta őket, de így is a L5 helyen zártak.

évben nagy figyelmet szenteltÜnk a Gyerek és lunior versenyzők bevonzására, hiszen övék

20]_9.

jövő

|

|

2018. évben 18 licences versenyzőnk Volt ezt 20]-9 évben 65 főre tornáztuk fel. A szakág tovább
folytatja a tornát, 2-3 éven belül ezt ioo tőre szeretnék feltornázni.
2020. évben ezt a tendenciát szeretné a szakág követni.

Ti

szte ette
I

I :

Popik János quad szakágvezető

a

SPORTSZAKMAI BE SZAMOLO
A salakmotoros szakág

2019_ben Jacsó Tibor szakágvezetővel kezdte meg nrűködését. majd
májr"rstól ezen teendőkkel a szcivetség Tóth Csaba Andrást bízta nreg Jacsó Tibor leváltása
után, aki augusztusban 1emondott a teendők végzésérő1.Jelen beszámo1ó elkészítéseaz
október hónapban kinevezett Füzesséry Erik szakágvezető feladata.

Szakágunkban a 2019-es szezonban először volt 125 ccfiI-es kategóriában Versenyzoi licenc
bevezetve, úgy gondoljuk az utánpótlás-nevelés elso pillére ez és a 80 ccm-es a kategória'
amit a klubok felé is*elkezdtünk korrrnrunikálni. Két 125 ccnr-es licenc került kiadásra. Füzesi
Richárd és Török Nándor részére. Füzesi Richárd augusztusban az FlM Young Trophyn részt
vett a lengyelországi Torunban. Ilyen típusúVersenyen ő képviselte a MAMS-ot elso
alkalommal.
500 ccm-es első osztályú licenc hét versenyző, (közöttük két küiföldi) részére kertilt kiadásra,
valamint szintén 7 másodosztályú licenc kiváltására is sor került. A2. osztályú 1icenccel a
MAMS Kupa versenyein lett volna jogosr-rltsága a VeÍsenyzoknek résztvenni, ez a sorozat
azonb an törl ésre kerr"i1t.

A Magyar Bajnokság első és lrarmadik fordulója sikeresen lezaj1ott, azonban a2. fotdulőt az
Arenamoto Hr-rngary Kft. lemondta' így bajnokságunk sajnos ebben a szezonban
értékelhetetlennér,ált. Mivel a 3. forduióra október 23-án került sor, az előtte zaj\ő szakági
tilésen a szakági tanács próbá1t megoldást találni a 2. forduló másik ireiyszínen történő
megrendezésére, errol azorrban nem született akkor konszenzus.

Versenyzőink részt vettek FIM és FIME kvalifikáciÓn, azonban egy kivétellel, senkinek nem
sikerLilt onnan tovább kvalifikálnia magát' Fazekas Dennis azU21-es egyéni döntobe
kvalifikálta magát a nagyhalászi se1ejtezőn elért eredményéveLF'zzeI és a nag1'halászi
MACEC Kupa megnyerésévei és az egyéni Macec kupán összetettben elén 8. helyezésével,
i1letve csapatban a szintén magyar 1icencce1 rendelkező Milen Manevve1 e1ért 4. helyezésével
Fazekas Dennis lett 2019-ben a salak szakág iegeredményesebb versenyzője.
Élrrerseny'őink ezen kívü1több meghívásos és nyílt bajnoki sorozatban szerepeltek' Magosi
Norber't a szlovák nyílt bajnokság 6. helyén zárt.Fazekas Dennis és Kovács Roland részt
vettek a nyílt olasz bajnokság és a szlovén csapatbajnokság' illetve a Barátság Kupa
versenyein.

A honi salaksport fo pil1ére továbbra is a Nagylralászi Motorsportért Egyesület volt.
Nagyhalászban áprilisban megrendezésre kertilt a magyar bajnokság 1' forduló.ja, majd a
Salakmotoros Egyéni Európa Bajnokság (SEC) Challenge Versenye' FIME U21-es
kvalifikáció, a MACEC Kupa elso fordulója, majd szezonzárásképpen október hónapban egy
egyéni meghívásos Verseny. A két FIME esetnény rendezvény azeutópal szövetség vezetőit
és a SEC promótereit is elégedettséggeltöltötte e1.
Ebben a szezonban sikeresen elkezdődött a debreceni sJat<Jtaaion rekonstrukcióia, immáron
új klub megbízatásával' A Speedwolf Debrecen SE a stadion rekonstrukciójának 1 . ütemét
szeptember hónapra elvégezte. páiyalicencet kaphatott. Szeptember hónapban így egy
meghívásos, míg október hónapban az elváIlalrt magyar bajnoki fordulót rendezték meg a
rnegújult stadionban.

Stuntriding sport 2019

Nagytervekkel és legalább 5 bajnoki forduló tervével indultunk neki a 20]"9es
évnek'
Úgy tűnt végre összejön

egy Verseny Budapest közelében is. Sok munka és

tárgyalás után sik6rÜlt megállapodnunk egy rendezvény szervezővel egy
hungaroringi futam ra. Aztán sajna mindent elmosott azidőjárás. A másik új
belépő helyszínen /Tolmács/ tartottak versenyt de nem az oB részekéntmivel
sajna a pálya végÜl nem bizonyult megfelelőnek a bajnoki futam
lebonyolítására. Sajna fogytak a helyszínek végül csak kettő maradt' Évelején
úgy nézett ki hogy nem lesz elégverseny hogy bajnokot hirdessünk. Aztán a
sok sikertelenség után jött egy ki siker isl Túlvagyunk az első önálló szervezésű
rendezvényünkön /ami nem más versennyel egyÜtt/ amit saját magunk
szerveztünk minden részletében ! Eddig mindig csapódtunk valakihez aki
segített a szervezésben de most nekünk kellett mindent megoldani. Voltak
nehézségek és hibák is de sikerült lebonyolítani! lsmét tanultunk valami újat.
lgy a két szokásos már lassan évtizedes hagyományú két Kunmadarasi forduló
mellé sikerÜlt összehozni Balmazújvárosban isl Mindhárom rendezvény nagy
látogatottságnak örvendett Balmazban kitöltöttünk egy egész napot amijó
tapasztalat a jövőre nézve!

Minden rosszban Van Valamijó is! VégÜl bajnokot hirdettÜnk és megéreztük
milyen az önálló verseny íze!

/ekkor még reménykedtünk egy szép2O2a as folytatásban
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SUPERMOTO SZAI(AG
Sportszakmai beszámo1ó3a 2079.

20 L:9

ev

eleji tervezett

A 2019-es évre a Supermoto szakáq Amatőr Kupa fordulókra írta ki aZ éves
VerSenyrendszerét..Az elsődleges cél aZ amatőr létszám növelése volt. A kupa
fordu]ók az oLD T]MER szakág rendezvényein belül kerültek lebonyolításra.
Versenyek száma 6 fordulóban lett meghatározva.

év befe 3ezésénektapasztaIataí

2AL9

Sikeres kupa ( 6) fordulókat bonyolított le a Supermoto szakáq
VerSenyzővel. A MAMI Kupa rendezvényei alatt betétfutamok keretein
]]
zd)LOLLdK
d r átványos Supermoto viadalok.
Supermoto szakágt tanács
végi személyi változások mellett Vermes Sándor helyett Víncze rmre
be a 5 fős szakáqi keretbe

19 fő
belül
aZ év
került

2020 tervek
Az előző évekhez hasonlóan 6 kupa fordulÓs tervek vannak a szakágin tanács
részérőL. A 2020-as évben aZ első alkalom lenne, sok év után, hogy egy Öná}ló
versenyt rendez a MotomaX sport egyesü1et off-Road szakasz beíktatásával a
Visontai. pályán. Azon kivül a MAMI Kupa rendezvényein belül még 5 forduló a
tervezet kupaforduló száma. Továbbra is aZ AMATŐR kategÓria erősítésén
!^t
1- ^^-t
LrUr9UaIÍr
C);zakági tanács, ezért: aZ eLőző évhez hasonlóan KUPA fordu}Ókat
terve zünk

.

Vincze Imre, mínt a sZakágr tanács utánpót}ás referense, aZ álta1a kitalá1t
utánpótlás koncepció mentén tervezi a 2a2a-as Supermoto szezont.
Ebben a szezonban alkalmazkodva a jelenkor kihívásaira,
a Supermoto szakági tanács E-Sport megbízottja.

KÖszÖnettel:
onodi Tamás

Supermoto
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Vadovics Gábor lett

Tisztelt Titká rság
KÜldöm a '19-es beszámolót.
A tereprally szakág 2019-ben folytatta a megkezdett, lendületes munkát. Kiemelt hangsúlyt fektetve

a

média munkára és az utánpótlás toborzására, nevelésére,reklámpartnerek bevonására. A szakág
Tereprally Magazin néven, alkalmanként 23 perces önálló tv műsorral jelentkezett a Sport TV
csatornáin, valamint aktívan kommunikált a MAMs Tereprally facebook oldalán és több, nagy
látogatottságú partner weboldalon (alapiarat.hu, flverz.hu), profi sajtófőnök alkalmazásával.
Az ot fordulós loBC fupasorozat népszerű lett mind a magyar/ mind a szlovák-, cseh versenyzők
körében. Minden Verseny előttí héten a szakág egy széles körben meghirdetett tereprally iskolát és tesztet tartott az aktuális rendezvény talajához, jellegéhez hasonló területen de a versenyútvonalat
nem érintve. Ez minden esetben nagyon sikeres volt és rendszeresen érkeztek új érdeklődők akik közÜl
többen akár már a következő futamon rajthoz is álltak.
A Bioextra ZRt és a Copyguru Kft. egész évben segítettéka szakág építését,
fenntartását.
Sikeresen lezajlott mind az öt futam, csak a gyulai Verseny időpontját kellett megváltoztatni a belvíz
miatt.
Kiemelt rendezvény a HunGarian Baja világkupa futam, amely 20]_9-ben csodálatos helyre, Várpalotára
költözött és gigantikus méretű 21"8 km hosszú szelektív szakaszaival méltó zárása volt a FlM sorozatnak,
amelynek éves díjkiosztója is a Thury vár előtt lett megtartva,

Komolyabb balesetek nélkül zajlott az év és a versenyzői létszám jelentősen emelkedni kezdett, a
külföldi versenyzők közÜl is egyre többen választják a magyar tereprallyt. A motoros kategóriákban
szlovák győzelmek, míg a quadosok között kiélezett, szoros csatában magyar kupagyőztest
ÜnnepelhettÜnk.

December közepén az éves díjkiosztó egy rendkívÜl alacsony színvonalú budapesti rendezvényen az
autós szakággal egyÜtt lezajlott.
Garamvölgyi Zoltán a szakágvezetői posztról 2019 december 31-i határidővel, egyéb elfoglaltságai
miatt lemondott. Helyét, Sasvári Sándor vette át.
Üdvözlettel
Ga ra mvölgyi ZoItá n
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MagfrJar Motorsport Szövetség Triól Szakág
S portsza km a i be szó mo l ó

2079
Hazánkban a triál motorsport évek óta a fennmaradásáért és létjogosultságáért küzd. Mára
odáig jutott a sportág, hogy mondhatjuk több évtizedes próbálkozás, rengeteg munka és
akarás után végre eljutott az őt megillető helyére. A nehézségek ellenére 20].9-ben teljes
bajnokságot tudtunk lebonyolítani három helyszínen és ennek köszönhetően bajnokot
avathattunk, Csizmazia Barnabás (Montesa-Honda)személyében, aki a hazai bajnoki cím
mellett a Szlovák SMF triál bajnokság junior bajnoki címétis megszerezte.

Magyar Motorsport Szövetség Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság 2019 végeredmény:

1'

Csizmazia Barnabás(Motesa-Honda)
2. Farkas 7oltán (Beta)
3. Farkas Attila (GasGas)
4. Szalóki lstván
5. Csizmazia Botond
6. Szép Lukács
7. Kohl János
8. Hajas Erik
9. Hajas Zoltán
1-0. Berger Norbert (AUT)
1-i-. Zsigovits Norbert
A lelkes hazai versenyzők mellett, egyre több kÜlföldi versenyző is ellátogat hozzánk és
jelenlétével emeli versenyeink színvonalát.
A bajnokság lebonyolítása viszont több ponton is súlyos nehézségekbe ütközött, ami nem
csak a versenyzőket, a verseny szervezőket, de a szakági irányítást is komoly és sokszor
kilátástalan helyzet elé állított.
Ezeket a problémákat felismerve a bajnokság záró futar1láritl új és átfogó szakági átszervezés
vette kezdetét.
Az átszervezés minden területet érint és a lényeges pontokban alkalmazkodik a külföldi
sémákhoz.
A 2020-as évre kiírt bajnokság már ennek a mindenre kiterjedő változtatásnak a fényében
kezdődik meg. Összesen hét bajnoki futamot rendezünk négyverseny helyszínen és az
eddigiektől eltérően három kategóriában.

-Profi (bajnoki, kiemelt élsport kategória)
-Haladó (tomegsport kupa kategória)
-Kezdő (tömegsport kupa kategória)
Több kétnapos Versennyel készülünk, valamint egy többnapos off-road rendezvény keretein
belül is tartunk egy bajnokifutamot, amivel nem titkolt célunk, hogy minél szélesebb körben
tudjuk a szakág versenyeit promótálni
:
A szabályrendszerünk teljes átírásával és a nemzetközi szabályrendszerhez történő
a|kalmazkodással, nem csak ahazai, hanem a külföldi versenyzők számára is egyszerűbb és
átláthatóbb, könnyebben értelmezhetőbb lesz a bajnokságunk lebonyolítása.
2020 február 15-én hivatalosan is lezártuk a 20]'9-es évi bajnokságot a díjkiosztó
ünnepségünkkel, melyen a bajnok avatás mellett, bemutattuk a szakágunk új szponzorait,
ismertettÜk az új szabályrendszert, valamint minden fontos információt megosztottunk az
idei évre vonatkozóan versenyzőinkkel és a verseny szervezőkkel, egy családias légkörű

rendezvény keretein belül.
Szakágunk az év elején megrendezett X-Triál Budapest világbajnokifutamon is jelen volt,
segítette a szervezők munkáját.
Az év folyamán számos nagyszabású technikai sportokat bemutató rendezvényen is részt
veszünk versenyzőinkkel, ahol a triál motorsport népszerűsítésea leglényegesebb célunk.
A szakághoz érkező új szponzorok segítségévelés a módosított szabályzattal, 2020 egy új
korszak kezdetét jelenti a Magyar Motorsport SzÖvetség Triál Szakágának épp Úgy, mint a
bajnokságban részt vevő versenyzőknek, illetve a Verseny rendezőknek egyaránt.

Török János
Sza kágvezető

