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Motocross Sportszakmai beszámoló

A Motocross továbbra is a legnépszerűbb sportága a motorsportnak, a gyermek sportolóktól kezdve
egészen a senior korú versenyzőkig, a tömegsporttól az élsportolókig mindenki megtalálja a kulturált
és biztonságos sportolási lehetőségeit.
2010-ben kiírt bajnokságainkat és kupa sorozatainkat maradéktalanul teljesítettük, egyetlen egy
versenyünket sem kellet törölnünk, minden géposztályban és kategóriában értékelhető eredmények
születtek.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére sem csökkentek a rendezvényeinken az induló versenyzők
létszáma, 2010-ben sikeresek voltak a tömegsport, és az élsport rendezvényeink, a versenyeink
nézetsége ismételten emelkedett, egyes eseményeinken 1.500 – 2000 fős nézetséggel is számolhatunk.
Nemzetközi eredményeink közül ki szeretném emelni Németh Kornél teljesítményét, Kornél a
Kanadai bajnokságban a dobogó 2. fokán végzett, Szőke Márk a Közép Európa Kupasorozat MX2-es
kategóriájában bajnoki címet szerzett, Szvoboda Bence a Cseh nyílt bajnokságban a 4. helyen fejezte
be az évet. Borka János és Déczi Balázs több Európa bajnokságon, és világbajnoki futamon képviselte
hazánkat.
2010-ben a szakágunk keretéből támogatást tudtunk nyújtani az élsport és az utánpótlás versenyeket
rendező szakosztályainknak. Ismét jelentős támogatást tudtunk adni a Junior csapatbajnokságon és a
csapat Európa bajnokságon résztvevő versenyzőknek.
Több élsportolónkat segítettük, azzal, hogy átvállaltuk a nemzetközi liszenc költségüket ezzel is
segítve őket, hogy nemzetközi rendezvényen részt vegyenek.
A sportágunkban erős utánpótlásképzés folyik, a legkisebbek már 5-6 éves korukban elkezdhetik a
sportolást, versenyzésre és sportszerű magatartásra tanítjuk őket. A kicsik mellett helyet kapnak a
bajnokságunkba az MX85-ös és a Junior MX2 19-év alatti versenyzők is, ezekkel a kategóriákkal
próbálunk átmenetet biztosítani a junior és az élsport kategória között.
A tömegsport kupasorozata színvonala folyamatosan fejlődik, lassan kijelenthetjük, hogy megszűnnek
a fekete versenyek, a 2010-es évben a Nyugatkupa sorozat is csatlakozott a szövetségünkhöz.
Azért akadtak problémák is, ami kihat a sportág jövőjére, a gazdasági nehézségek miatt egyre több
támogató fordít hátat a sportágunknak. Amelyek nélkül nehéz lesz átvészelni a következő éveket.
2011-re Több versenyzőnk jelentette be a visszavonulását, mivel nem tudják a családi kasszából
vállalni a sportágunk igen nagy költségeit.
Mindezeket és a kisebb problémákat leszámítva, ismételten egy sikeres esztendőn vagyunk túl, és csak
remélni tudjuk, hogy az idei esztendőről is hasonló beszámolót tudunk készíteni.

Kérem a szakágvezetőket és az elnökségi tagokat, a 2010-as beszámolóm elfogadására.
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