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Készült a MAMS Elnökség 2009. januári ülésére, a Sportbírói Bizottság 2008.
évi munkájának összefoglalásáról.
A Sportbírói Bizottságot a 2008-as év elejétől Fülöp Ferenccel egyenrangúan
irányítjuk. Fülöp Ferenc az Off-road szakágakban ismeri ki magát, míg én
inkább a gyorsasági stílusú rendezvényeken mozgok otthonosabban. Így
hatékonyabban tudunk dolgozni, mivel mind a ketten a saját szakágainkban
dolgozó sportbírókat és a velük kapcsolatos problémákat is jobban ismerjük.
Február elején megtartottuk a Versenyigazgatói képzést, és vizsgát
Budapesten.
Februártól kezdve több helyszínen képeztünk kezdő, és haladó szinten
sportbírókat.
Pannoniaring, Euroring, Budapest, Debrecen, Miskolc-Vatta, Nyársapát,
Cegléd, Hódmezővásárhely.
A képzések végén tesztlapokon mértük fel az esetleges hiányosságokat, és
hibákat még a helyszínen közösen elemeztük ki a bírókkal.
Képzéseinken különös figyelmet fordítottunk az egyre magasabb szintű
követelményeknek való megfelelésre.
Azt kívánjuk elérni, hogy feladatát mindenki szakszerűen, fegyelmezetten, és
lehetőség szerint hiba nélkül lássa el.
Ezúton mondanék köszönetet a titkárságnak a hatékony, és gyors munkájáért
az adatlapok feldolgozása és a licenc készítések terén, soha nem látott
gyorsasággal készültek el ebben az évben.
Jelenleg 640 regisztrált sportbíró van a MAMS-nál. A sportbírók többsége több
szakágban is folytat bírói tevékenységet, míg egyes sportbírók évente csak
egy-két rendezvényen működnek közre. Az ilyen egy-két rendezvényes bírók
esetében van nagy jelentősége, hogy a versenyigazgatók a helyszínen

nagyon részletes eligazítást tartsanak és fokozottan ellenőrizzék a beosztott
bírók tevékenységét.
Összességében azonban elmondhatjuk, hogy a versenybírók nagy többsége
megfelelő gyakorlattal és szabály ismerettel rendelkezik és valamennyi MAMS
rendezvény szakszerű, biztonságos lebonyolítása sportbírói vonatkozásban
biztosítva van.
A jövőben még fokozottabban kívánunk élni a versenybírói hibák
kivizsgálásával és a hibák elkövetőit személyes konzultáción részesítjük pót
oktatásban, vagy rendeljük pót képzésre és vizsgára.
Személyes kudarcomnak tartom a biztosítássokkal kapcsolatos jelentős
változást nem hozó megbeszéléseket az elnökséggel. Remélem a
közeljövőben sikerül valamivel kedvezőbb megoldást találniuk a számunkra.
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