MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2011. február 21. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Sasvári Sándor
Déczi Ferenc
Hadnagy József
Bulcsu Rezső
Tarapcsák Péter
Kothencz Attila
Molnár Péter
Zólyomi Andrea

Elnök
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Motocross szakágvezető
Dragbike szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Old timer szakágvezető
túra szakosztály vezetője
pitbike szakosztály vezetője
főtitkár

Pusztai Csaba levezető elnök köszönti a jelenlévőket. Jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi
Andreát kéri fel.
1/SZT/2011.02.21 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.

Előző ülés határozatainak áttekintése
MAMS túrakártya
2011. évi média megjelenés
Egyebek

Déczi Ferenc és Tarapcsák Péter jelzi, hogy az Egyebek napirendi ponthoz hozzá szeretne
szólni.
1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az előző ülésen az SZT elfogadta az új Sportfelügyelői szabályzatot. Kéri a
jelenlévő szakágvezetőket, hogy ezt tudatosítsák a rendezőkben.
Bulcsu Rezső: a vasárnapi vezetői tisztségviselő képzésen el fogja mondani minden
jelenlévőnek.
Pusztai Csaba: módosult a sportszabályzat, és a díjtáblázat is véglegessé vált. Ha van bármi
visszajelzés, azt jelezzék. Egyelőre nincs.
A Magyar Turizmus Zrt. pályázati programot indított, hogy összegyűjtse azon lehetőségeket,
amelyek alapján támogatást lehet kapni különböző nemzetközi rendezvények szervezésére.
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2. napirendi pont: MAMS túrakártya
Pusztai Csaba: van egy egyesület, aki magába gyűjtené a túramotorosokat. Ők nem
versenyzők, hanem utcai motorosok. Túraversenyeket rendezne a klub, ahol a magyar bajnoki
futamok lennének az ellenőrőz pontok. A futamok végiglátogatásával nőne a nézőszám. A
későbbiekben egyéb szolgáltatásokat is biztosítanánk.
Bulcsu Rezső: ez egy sportszövetség, eddig nem nagyon foglalkoztunk a nem sport
tevékenységgel. A FIM-ben a többi szövetség nem csak a sporttal foglalkozik. Ez a túra dolog
jól működhet, ha van, aki csinálja. Talán nem túramotorozásnak, hanem szabadidős
motorozásnak kellene nevezni.
Tarapcsák Péter: Magyarországon a szabadidő külön van, van szabadidős sportszövetség is.
Sasvári Sándor: létezik még a turisztikával foglalkozó társaság is?
Pusztai Csaba: ezt mellettük csinálnánk. Őket hagyjuk, hogy csinálják tovább, amit eddig. Ez
egy új kezdeményezés, van rá ember, aki csinálná.
Bulcsu Rezső: az UEM-nél van például motorosbarát szálloda nyilvántartás.

3. napirendi pont: 2011. évi média megjelenés
Pusztai Csaba: az elnökségi tagok közül Németh Péter és Rieb György kapta a feladatot, hogy
a média megjelenéssel kapcsolatos koncepciót kidolgozza. Vannak lehetőségek a
megjelenésre. Az internetes megjelenés egyértelműen hatékonyabb, mint a televíziós.
Látszódni kell, különben nem jön a szponzor. 1,5 millió Ft-os keret van elkülönítve, de ezt ki
kell bővíteni. Ha vannak ötletek, a megbízott elnökségi tagokat fel lehet keresni. Van pár
nemzetközi verseny idén, amit érdemes lenne megjeleníteni: dragbike EB, gyorsasági
oldalkocsis vb, cross country Európa-kupa.
Bulcsu Rezső: A Hungarian Baja érdekes lehet. A FIM katari alelnöke erre el szeretne jönni,
ugyanis az FIA-n belül a tereprally bizottság vezetője.
Sasvári Sándor: hivatalos meghívót küldhet neki a MAMS.
Hadnagy József: két megbeszélés volt eddig. Lesz egy tenderkiírás, amiben az internetes és a
televíziós megjelenést célozzuk meg. Mindegyik stáb ezt megkapja, és bead egy ajánlatot.
Tarapcsák Péter: lehet, hogy inkább az internetre kellene koncentrálni. A tévés megjelenés
többe kerül, és kevesebben látják.

4. napirendi pont: Egyebek
Tarapcsák Péter: a licenc hátuljára vonalkódot lehetne felrakni, hogy a nevezést
megkönnyítse.
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Sasvári Sándor: az enduroban már létezik egy chipkártya, ami menet közben olvassa le az
eredményt.
Déczi Ferenc: a pitbike is bejött a MAMS keretei közé. Ez a motocrossban egy kategória, de
később esetleg önálló szakág akar lenni. Ez egy géposztály, ha egy másik szakág versenyén
akar indulni, akkor vagy egy 2. versenyzői licencet vált ki, vagy az egyesülete kivált egy 2.
nevezői licencet.

Zólyomi Andrea: a szponzornév szerepeljen a licenckártyán?
Bulcsu Rezső: ha van, akkor csak az szerepeljen, az egyesület neve ne.

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

Budapest, 2011. március 1.

Jegyzőkönyv-vezető:

__________________________________
Zólyomi Andrea
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