2020. évi sportszakmai beszámoló

Működés
A Magyar Motorsport Szövetség székhelye változatlanul 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Két fő teljes munkaidős (Zólyomi Andrea és Balogh Erika) alkalmazottal dolgozunk.
A

szövetség

hivatalos

honlapja

www.mams.hu,

illetve

Facebook

oldala:

https://www.facebook.com/MagyarMotorsportSzovetseg/ .
A szövetséget az 5 tagú elnökség irányítja. Az elnök és a négy alelnök a szakágak
előterjesztései alapján hoznak döntéseket, a sportszakmán belül nem szól bele a szabályok
alkotásába, de azokat maradéktalanul számon kéri.
Sportszakma
•

Versenyrendezés

A 2020-as évet 74 tagszervezettel és 911 igazolt versenyzővel zártuk. 12 szakágban összesen
44 versenyt engedélyeztünk a MAMS versenyrendszerén belül. A MAMS hazai rendezésű
nemzetközi versenyek rendezésében évek óta erős. A pandémia miatt sajnos csak két
világversenyt tudtunk megrendezni, a többi eseményt vagy mi, vagy pedig a nemzetközi
szövetség mondta vissza:
•

2020.01.19

Budapest

FIM X-Trial Világbajnokság

•

2020.02.01

Budapest

FIM Superenduro Világbajnokság, Európa-kupa

Szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek és a magyar tisztségviselőknek, hiszen a
pandémia okozta nehézségek ellenére is kiemelkedő erőfeszítéseiknek köszönhetően létre
tudtak jönni ezek a rendezvények. Nekik köszönhetjük, hogy Magyarország ott lehet a világ
motorsport térképén.
•

Kollégiumok

A kollégiumok a 2020-as szezon őszétől, a tisztújítást követően – annak érdekében, hogy a
szakmai munka még magasabb szinten folyhasson – megújult formában működtek:
Edzői Kollégium, vezetője Ifj. Kerner László
Egészségügyi Kollégium, vezetője dr. Rónai György
Elektromobilitás Kollégium, vezetője Gerendás Szabolcs
Értékelő Kollégium, vezetője Majosházi Péter

E-Sport Kollégium, vezetője Tóth András
Fegyelmi Kollégium, vezetője dr. Pabis Attila
Környezetvédelmi Kollégium, vezetője Bakó Péter
Öreg Motorosok Kollégiuma, vezetője Zsembery Barnabás
Pályabiztonsági Kollégium, vezetője Daragó Gábor
Sportbírói Kollégium, vezetője Kelemen Richárd
Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium, vezetője Fülöp Ferenc
Sportszakmai Kollégium, vezetője: Pál László
Technikai Kollégium, vezetője Farkas Gábor
és Utánpótlás Kollégium, vezetője Kuncz Richárd
A versenyigazgató/sportfelügyelő képzést összekötöttük egy sportszakmai szemináriummal.
Több tisztségviselő tartott előadást és érdekes példákkal színesítette az elhangzottakat, amiből
a vizsgázni kívánók sok hasznos dolgot tanulhattak. A MAMS történetében először lehetett
online kitölteni a sportfelügyelői/versenyigazgatói tesztet, ezzel pedig 50 személy élt is.
Szakágak
A szakágak a 2020-as aktív szezonban a korábbi év megszokott formájában működtek.
Azonban az ősszel esedékes Tisztújító Közgyűlésen több szakág vezetésében is változás
történt.
Új szakágvezetéssel működött tovább:
a motocross szakág, vezetője Lánger József
a gyorsasági szakág, vezetője Marsalkó Pál
a tereprally szakág, vezetője Garamvölgyi Zoltán.

2020-ban a pandémia tovább nehezítette a sportszakmai munkát. A tavaszi időszakban csak
az enduro szakág tudott egyetlen bajnoki fordulót megrendezni Dunaújvárosban, amely
nagyon sok kompromisszumot és veszélyhelyzeti megoldást igényelt. A korábbi években
folyamatosan népszerűsödő online nevezéssel egybekötve, a személyes érintkezések
lecsökkentése érdekében ezen a versenyen csak online fizetéssel lehetett regisztrálni. Az
esemény továbbá zártkapus formában került lebonyolításra. Mind az elektronikus úton
történő nevezési is fizetési procedúrák, mind a veszélyhelyzeti előírások betartása és a

rendezvény

lebonyolítása

példaértékkel

zajlott

le

a

résztvevők

maradéktalan

együttműködésével.
A szezon késő tavaszi és kora nyári időszaka szinte rendezvények nélkül telt el és a
járványhelyzet időszakos enyhülésével nyár végén és az ősszel tudtak lebonyolódni bizonyos
szakágak által kiírt bajnokságok és kupasorozatok. Sajnálatos módon, de sikernek kell
elkönyvelnünk, hogy hat szakágban (dragbike, enduro, motocross, quad, supermoto és triál) is
értékelhető bajnokságokat és/vagy kupasorozatokat tudtunk kihirdetni a szezon végén.
A szakágvezetőknek és a szakági tanácsoknak továbbra is jó a kapcsolata a titkársággal,
bármilyen kérést, kérdést meg lehetett oldani. A szakági tanácsok zárt Facebook csoportjai jól
működtek, de természetesen nem helyettesíthetik az időnkénti személyes találkozókat. Ezek
a konzultációk továbbá online meetingekkel is kiegészültek, a gyülekezésre is kiható
veszélyhelyzeti korlátozások miatt.

-

Eredmények

2020-ban sem volt okunk szégyenkezni. Szép eredményeket értünk el nemzetközi szinten.
•

Gyorsasági Superstock 1000 Európa-bajnokság – 1. hely Laczkó Máté

•

Gyorsasági Junior Európa-bajnokság, Ohvale 190 kategória – 1. hely Moor Rossi Attila

•

Gyorsasági Junior Európa-bajnokság, Ohvale 190 kategória – 2. hely Farkas Kevin

•

Gyorsasági Junior Európa-bajnokság, NSF 100 kategória – 2. hely Kecskés Tamás

•

Superenduro Európa-kupa - 6. hely Zsigovits Norbert

•

Salakmotoros Páros Európa-bajnokság – 6. hely, Kovács Roland, Magosi Norbert

•

Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, 600 – 1. hely Csányi Gergő

•

Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, SST 600 – 5. hely Molnár Gergő

•

Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, SST 1000 – 4. hely Laczkó Máté

•

Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, SBK – 1. hely Kovács Bálint

-

MAMS Év Sportolója 2020

A Magyar Motorsport Szövetség elnöksége 2020-ben is határozott a MAMS Év Sportolója
díjazottjairól. Két kategóriában választottak győztest.
•

MAMS Év Felnőtt Sportolója 2020
Csizmazia Barnabás Botond, triál, Kognitív Hungary Kft. versenyzője. Eredményei:
Magyarország Nyílt Nemzeti Trial Bajnok, Szlovák Trial Bajnokság 2. hely, Szlovák
Junior Trial Bajnokság 2. hely

•

MAMS Év Utánpótlás Sportolója 2020
Görbe Soma, gyorsasági, HRE Team versenyzője. Eredményei: Northern Talent Cup
sorozat győztese.

A MAMS elnöksége különdíjjal jutalmazta Zsigovits Norbert enduro és Kiss Gábor dragbike
versenyzőt.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok
A MAMS alapító tagja 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 szervezetek sportszakmai
bizottságainak.

Bulcsu Rezső – FIM gyorsasági bizottság tag
Nádasdi János – FIM salakbizottság tiszteletbeli alelnöke
Hadnagy József – FIME dragbike bizottság tagja
Bakó Péter – FIME környezetvédelmi bizottság tagja
Füzesséry Erik – FIME salak bizottság megfigyelő tagja
Nagy Attila – Alpok Adria Motorkerékpáros Unió és FIME gyorsasági bizottság tagja
Hermann Henrik – Nemzeti Versenysport Szövetség elnökségi tagja

Budapest, 2021. április 28.

Hermann Henrik
elnök

Dragbike Szakág Sportszakmai beszámoló 2020

Ebben az évben a pandémia ellenére hihetetlen fejlődésen ment keresztül a sportágunk. Az épített
kategóriákban - Super D 600, Super D 1000 - annyi versenyző volt, hogy európai szinten is megálltuk a
helyünket!
Sajnos az első két futamot el kellett dobnunk, de a júniusi kezdet ellenére is érvényes bajnokságot
tudtunk lebonyolítani. Elhivatottak voltak versenyzőink és egy-két versenyző kiemelt teljesítményre
volt képes.
Kiss Gábor év közben négyszer javított országos időcsúcsot és a 9-es idő a Super D600-ban Európát is
megrázta.
Sajnos el kellett engednünk az EB futamot az SSB kategóriában, ami nagy veszteség, azonban a
külföldi versenyzők anélkül is jöttek és a nyílt bajnokságnak köszönhetően 7 ország versenyzőit
fogadhattuk.
Sajnálatos, hogy a Szakminisztériumban nem tudjuk elérni a motorsport támogatási rendszerének
kidolgozását, így egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek a nagy turisztikai vonzerővel rendelkező
sporteseményeink. Ez elengedhetetlen célja kell, hogy kegyen a MAMS-nak!

dr. Hadnagy József
szakágvezető

SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ
ENDURO SZAKÁG
2020

A 2020-as versenyszezonban 225 fő versenyző váltott enduro licencet és 64 fő enduro
kiegészítő licencet szakágunkban. A korábbi években megszokott módon kiírásra kerültek az
Enduro és Endurocross Kupa- és Bajnoki sorozatok, valamint a SuperEnduro Kupasorozat.
Természetesen, ahogy élet más oldalait, szakágunk működését is nagyban befolyásolta a
COVID-19 járvány. Több naptármódosítás után, de értékelhető lett az Enduro és az
EnduroCross sorozatunk, valamint év elején sikeresen megrendezésre került a SuperEnduro
GP futam.
A 2020-as évre két enduros társunk sajnálatos halálesete is rávetette árnyékát. Balesetek
következtében elvesztettük Sasvári Sándor – Sasó-t nemzetközi és nemzeti sportvezetőt,
tisztségviselőt és korábbi Enduro Bajnokot, valamint Vincze Attilát egyesületi vezetetőt,
versenyzőt és szervezőt. Emléküket örökké őrizni fogjuk!
A járványhelyzet miatt leginkább érintett sorozatunk a SuperEnduro sajnos törlésre került. A
versenyek egyéb, nagy létszámú rendezvényhez kötve kerültek volna lebonyolításra, melyeket
lemondtak azok szervezői. Továbbá az idei évre tervezett Enduro GP Világbajnoki futam és az
Enduro Európa bajnoki futam is lemondásra került.

Baltyre- Offroadgumi.hu Magyar Enduro Bajnokság és Kupasorozat
A 2020-as versenyszezonban 3 helyszínen került megrendezésre bajnoki futam, összesen 6
fordulót jelent, így értékelhető volt a bajnokság.
1. Parádfürdő 2 forduló
2. Gelnica (SK) 2 forduló – törlésre kerül a kutazási szabályok szigorítása miatt
3. Tamási 2 forduló
4. Kaposvár 2 forduló
A versenyeken átlagosan 103 induló vett részt.
A parádfürdői verseny egyben a Szlovák Enduro Bajnokság egyik állomása is volt, mely
értékelésben 90fő versenyzett. A Szlovák Enduro Szakág vezetősége elégedett volt a

rendezéssel és további szándékát fejezte ki közös bajnoki futamok rendezésére mindkét
országban.
A Tamásiban és Kaposváron megrendezett futamokon Ifi 65/85 és Lady kategóriák is kiírása
kerültek próba jelleggel annak érdekében, hogy a 2021-es szezonban már Kupasorozatokat
hirdethessünk meg számukra. Mindkét versenyen nagy érdeklődést váltott ki a gyermekek
részéről, akiknek egyszerűsített pályán, de az enduro szabályokat betartva kellett
versenyezniük. A két helyszínen sikerült felkelteni az ifi korú versenyzőink érdeklődését a
klasszikus enduro iránt, így a 2021-es évben az Endurocross ifi mezőnyéhez hasonló népes és
nívós mezőnyt várunk az Enduro versenyeken is.

CL4 Offroad Motoros Iskola Endurocross Bajnokság és Kupasorozat
Az év elején kiírt 7 fordulóból, időpont módosítások után 6 forduló rendben megrendezésre
került.
1. Dunaföldvár
2. Szandaváralja
3. Kiskunfélegyháza
4. Nagytarcsa
5. Pécs
6. Tamási – lemondásra került
7. Piliscsév helyszínekkel.
A versenyeken változó indulói létszám kb. 100-210 fő között volt. A Lady kategóriát kivéve
minden kategória értékelhető lett év végén. Nagy örömünkre szolgál, hogy az Ifi kategória
létszáma folyamatosan növekszik.

SuperEnduro GP és Európa Kupa 2020
Budapesten a Papp László Sportarénában került megrendezésre a sorozat egyik fordulója a
Race4U Promotion Kft. szervezésében. A rendezvényen egyben a Magyar SuperEnduro
Kupasorozat első állomása volt az ifi korú versenyzőknek. 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 sikerességét mutatja a közel teltházas nézői létszám és a pozitív
nemzetközi visszajelzések. A versenyen látogatást tett Jorge Viegas Úr a FIM Elnöke is.

Magyar indulók: Holló Bence, Szőke Márk, Zsigovits Norbert

ISDE Italy 2020
Törlésre került, a tervezetek szerint 1 éves halasztással lesz megrendezve.

Díjátadó Ünnepség
A Díjátadó 2021 év elején kerül megrendezésre, figyelembe véve az erre vonatkozó
kormányzati szabályozásokat.

Szakági szponzorok, megjelenések
A 2020-as évben mindkét sorozatnak volt névadó szponzora: az Enduro sorozatoknak a
Balytre- Offroadgumi.hu , az Endurocross sorozatnak a CL4 Offroad Motoros Iskola. Emellett
szakági kiemelt támogatóként a Versus, a Berner és a Mezőker Kft. is a partnereink voltak az
évad során. Továbbá több, mint 10 cég lett a szakág elkötelezett támogatója.
A versenyekről készült fényképes és szöveges beszámolók megjelentek többek között a
legnagyobb hazai motoros weboldalon, a sportmotor.hu-n.

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni egész éves munkáját a Szakági Tanács tagjainak: Dravecz Balázs
Hadobás Ádám, Kolmont Péter, Kolozsvári Péter, Nádor Lajos, Sasvári Sándor †, Tóth László,
Vágó Norbert. Továbbá minden olyan embernek, aki munkájával hozzájárult a szakágunk
2020-es versenyévadának sikeres lebonyolításához!

Borsodnádasd, 2020.12.06.
László Márk
Szakágvezető

Sportszakmai beszámoló

Gyorsasági szakág

2021.
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MAMS Gyorsasági szakág

Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Elnökség! A MAMS Gyorsasági szakág 2021. évi szakmai beszámolóját az alábbiak
szerint terjesztem az Elnökség elé:

Rövid tények:


Tisztújítás után 2020. szeptemberében vettük át a szakágat, zárást elszámolást nem kaptunk a
korábbi szakágtól, szerződéseket nem láttuk.



Felnőtt versenyek (OB KUPA nem volt)



A tisztújítás utáni tevékenység a mai nappal bezárólag:
 Alapkiírások elkészítése
 Promóteri megállapodások megkötése menedzselése
 Motorsport fejlesztési terv kidolgozása egyesületekhez történő eljuttatása
 Szponzorok felkutatásának megkezdése
 Szponzori szerződés kötésének menedzselése (Magyar Takarékbank Zrt. HUMDA Zrt.

MAMS között.

Gyorsasági szakág utánpótlás 2020
2020-ban a korábbi szakági tanács a pandémia miatt, az utánpótlás országos bajnokságot nem szervezte
meg, így a hazai gyerekek számára nem tudott versenylehetőséget biztosítani. Európa többi részén a
versenynaptárak módosítása mellet, a sorozatokat ennek ellenére megtartották. Ezeken több magyar
utánpótlás versenyző is indult. Legnagyobb sikerünk Görbe Soma bajnoki címe az NTC-ben mellyel
kiharcolta a Moto GP a betétfutamaként megrendezett Rookies Cup-ban való részvételét. Magyarországon
az előző évben a SuperMoto szakág által megrendezett CEM meghívásos verseny sorozatban tudtak
elindulni gyorsasági licenccel rendelkező versenyzőink PW és PitBike kategóriában.
Decemberben az új Szakági tanács megkezdte egyeztetését a Szlovák Szövetséggel a közös bajsongági
modellhez való visszatérésről.
A 2020-as Ob nélküli év már hatást gyakorol a legkisebb kategóriába belépők számára. Tavaly kevesebb
gyerek ismerkedett meg az alapokkal így kevesebb versenyző lesz az idén a belépő PW kategóriában. 2020ban a CEM versenyeken PW kategóriában 18 fős rajtrács volt (12 Magyar 6 Szlovák), idén mind két
országból kevesebb gyerek érkezést várjuk kevesen választották sportnak a gyorsasági motorozást, a
pandémia és a lezárások hatása jelentős.
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A Szakági Tanács által készített fejlesztési koncepcióban is rögzített tény, hogy kiemelt szerepet kell kapjon
a sportágválasztó és gyermek toborzás 5-7 év között, mivel csak így tölthető fel az utánpótlás OB
folyamatosan. A program elindítása finanszírozási akadályokba ütközik, melyet a szakági kereteken belül
nem lehet megoldani.

Felnőtt versenyeztetéssel kapcsolatban végzett szakági tevékenység:
Az tavalyi szezonban előrelépésként éltük meg, hogy a szakág teendőit, részletesen érintve a
versenyzés/versenyeztetés alapjait (pl. kiadható licencek, kiadások és bevételek, biztonságtechnikai
feltételek, szabályismereti képzések, jogok és kötelességek, stb.) újra gondoltuk és a tömegsport bázis
bővítését tűztük ki alapvető célunkként. Rendszeres egyeztetésekkel havi szinten dolgozunk a fejlődésért, a
kitűzött célok megvalósításáért. A törvényi szabályozás adta lehetőségek és kötelezettségek okán, a kiváltott
licencek száma több, mint a duplájára nőtt ez előző évhez képest.
Továbbra is támogatjuk és szorgalmazzuk a licenc váltást, mely nem csak a sportágat emeli magasabb szintre,
de a kötelező orvosi vizsgálatok miatt a balesetveszély is jelentősen csökkenthető.
Kidolgoztuk a szakág etikai kódexét, melyet közzé és kötelezővé tettünk minden szakági tag részére.
A versenyhelyszíneken a Szakági Tanács (továbbiakban SZT) részéről mindig volt sportszakmai képviselete
a versenyzőinknek.
Médiafronton is igyekszünk lépést tartani a trendekkel, éppen ezért rendszeres és többlépcsős
megjelenéseket generáltunk. Írott-online médiapartnereket kerestünk. A hírveréssel egy időben az utánpótlás
keresés/képzés is fő cél volt. Az SSP300-as kategóriában toboroztuk a fiatalokat a versenypályákra.
A legtöbb indulóval a tömegsport kategóriában számoltunk, ebben a közösségben tehetségkutató
betétfutamokkal is erősítettük a toborzást.
Az év végi díjátadó ünnepsége sajnos zárt keretek között zajlott le. Az év végén a jövő esztendő
versenynaptárát véglegesítettük.

Pénzügyi helyzet
A Gyorsasági szakági tanács a magyar rendezőket (MAMS OB-Kupa és UP Bajnokság) a 2020-as évben
nem

adott

támogatást

a

bajnokságok

megrendezésére,

mivel

ezek

elhalasztásra

kerültek.

A megújult szakági tanács komoly munkát végezve jelentős szponzorokat tudott a sport mellé állítani. Az
utánpótlás sorozat támogatója lett a Dunlop és a Yamaha. A szakági tanács folyamatosan tárgyalt névadó
szponzorokkal mely tárgyalások 2021 ben sikerrel folytatódtak és zárultak. A 2020-as év őszén felvettük a
kapcsolatot a HUMDA ZRT-vel akikkel szakági szinten megkezdtük a sport szakmai céljaink előzetes
egyeztetését, amit terveink szerint 2021-ben is folytatni fogunk. A 2020-ban elkezdett egyeztetések
3

Sportszakmai beszámoló 2021.

MAMS Gyorsasági szakág

eredményeképpen, mára véglegesség vált egy háromoldalú keretmegállapodás a Magyar gyorsasági
motorsport támogatásáról a Takarék Csoport, a HUMDA Zrt., valamint a MAMS részvételével, melynek
köszönhetően újra nívós OB és UP versenyeket rendezhetünk ebben az évben. A Takarék Csoport lett a
Magyar Kupa OB és az Utánpótlás versenyek névadó szponzora.

2021. évi tervek
A szakág jövő évi kihívása a hazai bajnokság megszervezése. A Hungaroringen, Pannóniaringen és a
Slovakiaringen összesen 5 fordulóból álló sorozat az amatőröknek szóló Kupával kiegészítve jó alap a
gyorsasági motorozás széles körűvé tételéhez.

Budapest 2021. 05. 10.

Marsalkó Pál
szakágvezető
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A Covid - 19 járvány miatt el kellett tolnunk a szezonkezdést, de a nehézségek ellenére is tudtunk a
kiírt versenysorozatokban (bajnokságban és kupasorozatban) értékelhető végeredményt sikeresen
kihirdetni.
A versenyeket a nyári időszakban kezdtük, és az őszi csapatbajnokival fordulóval sikeresen zártuk.

Az évvégi szakági díjkiosztót a pandémia okozta újbóli lezárások miatt sajnos nem lehetett
megtartani. Mindenesetre a díjakat a szakág már megvásárolta és azok 2021-ben kerülnek majd
átadásra.

Sportbaráti üdvözlettel:
Lánger József

Old Timer szakági beszámoló 2020

A szakág életében a 2020-as év nagyon nehéz időszakot hozott. Az évek óta megrendezett MAMI Kupa
mellett az Országos Bajnokság sem került megrendezésre a járványügyi helyzet miatt.

Két szakági hivatalos edzésnap mellett egy fordulót sikerült megrendezni a kupából és a bajnoki
futamokból is, mindegyiken nagyon alacsony induló létszám mellett. Kevés licencet váltottak ki az év
folyamán, de ez a fentiek ismeretében egyáltalán nem meglepő. Ez az esztendő arról szólt, hogy a
közösséget igyekezzünk egyben tartani, és 2021-re felkészülni.

Az éves értékelés a vírus miatt elmaradt.

A rendezvényeken kiemelt figyelmet szenteltek a szervezők a baleset-megelőzésnek, az OBB
közlekedésbiztonsági programját népszerűsítették.

A szakági költségvetés nagyon kis pénzből gazdálkodik. Az alacsony licencdíjakkal az a célunk, hogy
minél könnyebben elérhető legyen kis pénzből is a motorversenyzés.

Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon nehéz, de a jövőt életben tartó 2020-as évet zárhattunk.

Tarapcsák Péter sk.
szakágvezető

Tisztelt Közgyűlés!

A quad szakág a 2020-as pandémiás év ellenére sikeres évet zárt. A licences versenyzőkkel soros
kapcsolatot tartva 3 stílusban 7 bajnoki fordulót és 1 meghívásos versenyt rendeztünk.
3 bajnoki cím került kiosztásra:
Country quad és Utv cross-car
Tóth Demeter Utv kategória
Bajnok
Short-Track quad és Utv cross-car
Molnos Barna Utv cross-car
Bajnok
Hegyi József. Quad Open kat.
Kupa győztes
Quad-Track Bajnokság
Régi István. Abszolút kat.
Bajnok.
Kiemelten szeretném megemlíteni a gyerek és Junior kategória fejlődését, amit a 2021. évben még
kiemeltebben, nagyobb figyelemmel és munkával kezeljük majd.
Röviden ennyi.
Köszönöm
Popik János
quad szakágvezető

SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ
A salakmotoros szakági tanács összetételében és a szakágvezető személyében 2020. év során
változás nem történt.
Szakágunkban a 2020-as szezonban csak 500 ccm kategóriában került kiadásra versenyzői
licence.
A pandémia miatt a licence kiváltások megálltak, teljes mértékben meghiúsultak és csak jelzés
értékűen váltotta ki 7 versenyző első osztályú licencét (közöttük egy külföldi). A 2. osztályú
licenccel a MAMS Kupa versenyein lett volna jogosultsága a versenyzőknek részt venni, ez a
sorozat azonban törlésre került.
A Magyar Bajnokság fordulói sajnálatosan nem lehetett megtartani nézők előtt, így a rendező
klubok, pályával rendelkezők nem vállalták a megrendezést.
Versenyzőink részt vettek a megtartott FIM és FIME kvalifikáción, azonban senkinek nem
sikerült onnan tovább kvalifikálnia magát.
Két verseny került megrendezésre a hazai pályákon. A MACEC kupa egyik fordulójának adott
otthont a Nagyhalászi Speedway Ring, melyen Fazekas Dennis a 2. helyen, míg a szintén
MAMS licenccel versenyző (bolgár) Milen Manev a 3. helyen végzett. Ezen a versenyen
Kovács Roland a 6. helyezést, Bárány Márk pedig a 11. helyezést érte el. Ennek a
rendezvénynek sajnos volt egy nem kívánatos balesete is melyben Magosi Norbert megsérült.
Akkor még ezt nem tudhattuk, de ez a nehezen gyógyuló és műtétet is követelő sérülése
rányomta a bélyegét egész éves sporttevékenységére.
Örömteli eseménynek is szemtanúi lehettek a fenti eseményen jelenlevő sportszakemberek és
szurkolók, miszerint Füzesi Richárd sikeresen teljesítette 500 ccm-re licence megszerző
minimum elméleti és gyakorlati vizsgáját.
A szokásosan megrendezésre kerülő Augusztus 20.-ai Debrecen Város Nagydíj kiemelkedően
színvonalasan került lebonyolításra. Szervezők meghívására a többszörös világbajnok Hans
Nielsen élőlegenda adta a versenyt övező show gerincét.
A honi salaksport fő pillérei továbbra is a Nagyhalászi Motorsportért Egyesület és a SpeedWolf
Debrecen SE volt. A vasadi ArenaMoto tevékenységét az amatőr és az idősebb sportolók
összefogásában és edzés lehetőségeinek megteremtésében fejtette ki. A 2020. évre a FIM
Europe naptárba bejegyzésre került U21 döntő Nagyhalászi helyszínnel, valamint SEC
kvalifikáció Debreceni helyszínnel. Sajnos egyiket sem tudtuk megrendezni a pandémiás
korlátozások miatt.
Sportszakmai vonalon is tovább erősítette a szakág és a MAMS a jelenlétét. Az Austriában
megrendezésre kerülő FIM versenyigazgatói (clerk of the course) képzésen Piroska Edit, Baráth
Norbert, Daragó Gábor, Füzesséry Erik tett sikeres vizsgát. Daragó Gábor és Füzesséry Erik
részt vett a Németországi FIM vezetőbírói (referee) ismeret megújító képzésen. A FIM Europe,
Track Racing bizottságában továbbra is Füzesséry Erik képviseli a MAMS érdekeit, valamint
végzi a Bizottságtól kapott feladatok teljesítését.

Jóváhagyva: MAMS Salak szakág által 2021.04.22.

Sportszakmai beszámoló:

2020-as év a stuntriding sport életében sajnos az elmúlt évek negatív rekordját hozta.
Sem versenyeket sem rendezvényeket nem tudtunk lebonyolítani.
Szerencsére a versenyzők lelkesedése nem csökkent a jövővel kapcsolatban így remélhetőleg nem
okozott akkora kárt de a tervezett előre lépesek elmaradtak talán majd 2021 ben...

Gyál, 2020. november 2.

Szabó Ákos
szakágvezető

MAMS SUPERMOTO SZAKÁG SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ 2020

A 2020-as év egy komoly és eddig ismeretlen helyzet elé állította
szakágunkat.
Mint az már közismert, egy egészségügyi világjárvány súlytotta
hazánkat és a föld többi országát is. Ez a járvány hatással volt, mint
a magán, üzleti és a sport életünkre egyaránt. A különböző szigorítások
és tilalmak csökkentették majd megakadályozták sportolóink mozgásterét
és a felkészülésüket a versenyszezonra. Versenyek, rendezvények
maradtak el vagy még csak tervszinten sem jöttek létre. Ez a
bizonytalan helyzet visszafogottságra intette az embereket.
Azonban szerencsénkre az év második felében megrendeztük a 4 fordulós
kupasorozatunkat.
Ebből
3
fordulót
a
Gyöngyös
közvetlen
szomszédságában található BSSW VISONTA pályán és 1 fordulót az
EURORINGEN. Minden fordulónk 3 futamos volt, ami látványos versengést
eredményezett minden alkalommal. Ebben az évben utánpótlás céllal
létrehoztunk 6 gyermek kategóriát:
PwMotard50
SuperMotard 90-110-140-160-Open.
Sajnos azonban az év végi értékelésnél két kategóriában tudtunk
kupagyőztes hirdetni. Supermotoban Ádám Mihály volt a győztes, őt
Ónodi Dániel és Surányi Balázs követte a táblázat 2.-3. helyén.
A másik értékelhető kategóriánk a PW50 Motard volt, ahol elképesztő
csaták után a kupagyőztes Mohai Márk Ármin lett. A képzeletbeli dobogón
őt Kalmár Zalán és Szklenár Milán követte.
Sajnálatos módon az évvégi díjkiosztót a világjárvány megakadályozta.

A 2021-es terveinkben továbbra is az utánpótlás kapta
szerepet, hiszen ez a legfontosabb a sportunk jövőjében.

a

vezető

Terveink szerint az új esztendőben már 5-6 fordulós bajnokságot tudunk
majd hirdetni.
Tervezzük, hogy külső támogatókat hozunk be a szakágunk életébe.

Üdvözlettel:
MAMS SUPERMOTO SZAKÁG

2020 évi tereprali spotszakmai-szakági beszámoló
Tisztelt Titkárság!
A 2019-es év végén Garamvölgyi Zoltán lemondását követően Hermann Henrik elnök ideiglenesen
Sasvári Sándort nevezte ki a szakágvezetői posztra. Az elmúlt év sikerein és az utánpótlás nevelésben
megkezdett munkára építkezve, bizakodva láttunk neki a 2020-as esztendőnek.
A bugaci versenyre rekordszámú motoros és quados versenyzőnk adta le a nevezését, ez nagyban
volt köszönhető a sportdiplomáciai tevékenységünknek, amely nyomán számos környező országból
érkeztek külföldi pilóták. A munkánkat sajnos egy tollvonással áthúzta a világszintű járványhelyzet: A
verseny előtt két nappal a rendező visszamondta az eseményt, és a kialakult helyzet miatt az összes
motoros tevékenység befagyasztásra került. Akkor azt gondoltuk, hogy erre az évre már megkaptuk a
keresztünket, de a baj nem járt egyedül: frissen kinevezett szakágvezetőnk, Sasvári Sándor sajnos
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A történtek hatására a Magyar Motorsport Szövetség elnöksége lépett, és Garamvölgyi Zoltánt
ideiglenesen visszahelyezte a szakág élére. A járványhelyzet enyhülése következtében (a szigorú
szabályok betartásával) a motoros élet ugyan elindult, de a mi szakágunk erősen függ az autós
szövetség munkájától is. Tereprali nincs autók nélkül, ezért a mi versenyeink sorsa is a rendezők
kezében volt - és van jelenleg is. Jó pár versenyzőnk külföldi versenyekre beadott regisztrációval
vártak arra, hogy a kialakult helyzet pozitív irányba mozduljon, ez sajnos nem következett be, így nem
csupán itthon, de nemzetközi és világviszonylatban is sorra mondták le a versenyeket.
Közben a hazai tereprali életet minden erőnkkel próbáltuk életben tartani, a kormány által szabott
rendelkezések minimális mozgásterét kihasználva folytattuk a munkát. Tereprali iskolák rendezésével
igyekeztünk folytatni az utánpótlás nevelésben megkezdett tevékenységünket, ami elég intenzív
médiafigyelem mellett zajlott le. A tereprali sulik célja a meglévő versenyzőink tapasztalatait
felhasználva az új versenyzők felkutatása, és a sportágunk széles körben történő megismertetése.
Az év második felében MAMS tisztújító közgyűlését követően – egyhangú szavazással – az Elnökség
Garamvölgyi Zoltánt nevezte ki a szakág élére, ezúttal már teljeskörű felhatalmazással. A
szakágvezető egy teljesen új szakmai stábnak szavazott bizalmat, amely rögtön neki is látott a
következő év előkészületeinek. 2021-re rengeteg tervvel, ötlettel, és újítással készülünk. Hat verseny
és számos tereprali iskola szerepel a projektjeink élén. Fokozott hangsúlyt szeretnénk fordítani az
utánpótlásra, valamint a nagyendurósok bevonására. Számukra külön kategóriát indítunk, hogy
versenykörülmények között is legyen lehetőségük megmérettetni magukat. Terveink szerint
támogatók bevonásával egy színvonalas kupasorozatot hoznánk létre, és a már bejáratott
sajtókapcsolataink segítségével adnánk további értéket a partnereink kezébe.
Ezen felül jövőre szeretnénk folytatni a hagyományt, és több európai és világversenyre eljutva
öregbíteni a magyar tereprali hírnevét. Minden vágyunk, hogy minél több versenyzőtársunk
átélhesse a nemzetközi versenyek atmoszféráját, és az ott szerzett tapasztalataival erősítse a már
létrejött hazai szakágunk szakmai versenyképességét.
Sportbaráti üdvözlettel,
Garamvölgyi Zoltán, Dervadelin Tamás, Esch Tamás, Horváth Lajos, Soós Péter - szakági tanács

Magyar Motorsport Szövetség Triál Szakág
Sportszakmai beszámoló
2020
Szakágunk nagy reményekkel indult neki a 2020-as verseny idénynek, melyet az év elején egy
csapásra átírt a koronavírus járvány és az ehhez kapcsolódó járványügyi szabályozások.
Sajnos a tavaszi versenyeinket törölni voltunk kénytelenek és a kijárási korlátozások miatt
még a közös edzéseket is szüneteltetni kellett. Ezt a kényszerű helyzetet próbáltuk meg
kihasználni és egy mindenre kiterjedő projektbe kezdtünk, hogy felgyorsítva a szakág körüli
munkákat a járványügyi szabályozások feloldása után gond nélkül tudjuk elkezdeni a verseny
szezont.
Legfontosabb feladatunknak a megfelelő versenyhelyszínek felkeresését és bebiztosítását
tartottuk, mely téren kimagasló sikernek könyveljük el, hogy sportunk számára egy minden
téren tökéletes helyszínt találjunk, amely bázispontként tud üzemelni szakágunk részére. Ez
májusra sikerült is és a Trial Park Sárisáp verseny és edzőpályán elkezdődtek a munkálatok.
Nyár elején lett lehetőség ismét a sportrendezvények megtartására és nem is késlekedtünk,
nekiláttunk a 2020-as évi versenyszezonnak.
A 2020-as évben szakágunk három tudásszint szerinti kategóriát indított a versenyzők
számára. A legfelső szint a „Profi” kategória volt, mely egyben szakági kiemelt kategóriaként
szerepelt, mint bajnokság. A „Profi” kategória mellett „Haladó” és „Kezdő” kategória
indítását tettük lehetővé kupasorozat formájában. Az előző évhez képest versenyzőink
növekvő létszáma lehetővé tette a három kategória kiírását, mely nagy segítség lett a
nevezőknek, hogy eldönthessék melyik kategóriában szeretnének a győzelemért harcolni.
Bár mindent megtettünk, hogy teljes versenyszezont tudjunk megrendezni, a járványügyi
korlátozások egész évben megnehezítették dolgunkat. Végül összesen négy teljes értékelésű
futamot tudtunk megrendezni.
A négy futam után elért eredmények alapján a kategóriák dobogósai:
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság 2020
1. Csizmazia Barnabás (Kognitív Hungary) – Montesa-Honda
2. Zsigovits Norbert (Danuvia 125 SKE) – Sherco
3. Farkas Zoltán (MotomaX MSC) – Beta

MAMS Triál „Haladó” Kupa 2020
1. Csizmazia Botond (Kognitív Hungary) – Montesa-Honda
2. Seres Imre (Kognitív Hungary) – Montesa-Honda
3. Kohl János (MotomaX MSC) – Sherco

MAMS Triál „Kezdő” Kupa 2020
1. Kesjár László (Sandviken CSSE) – Montesa-Honda
2. Tolnai Ferenc (Kognitív Hungary) – Montesa-Honda
3. Borsi Sándor (MotomaX MSC) – Beta

A 2020-as verseny szezonnak összesen 20 licences versenyző indult neki. Legnagyobb célunk,
hogy ezt a számot a lehetőségekhez képest minél feljebb tudjuk tornászni. Bár az egyik
legkisebb létszámú szakágként ténykedünk, ennek ellenére hiszünk sportunk erejében és
felismerve a benne lévő lehetőségeket, próbáljuk meg tovább építeni a triál versenysportot.
Szakágunk egyik legnagyobb sikerének tudhatjuk be, hogy a Magyar Motorsport Szövetség
Év Férfi Sportolója 2020 díjat Csizmazia Barnabás (Kognitív Hungary) versenyzőnk vehette át!
Az utolsó futam után elkezdtük megvalósítani a szakági edzéseket az ország több pontján,
melyeken lehetőséget biztosítunk azok számára, akik még csak ismerkednek a triál
motorsporttal. Az ismerkedésen kívül fontosnak tartottuk felmérni az igényeket, mind a
versenyzők, mind pedig a versenyt rendezők részéről. A szakági edzések alapján sikerült az
ősz végére összeállítani a 2021-es terveinket.
Ebben már szerepelt több új kategória ötlete is (Expert, Junior) és egy dédelgetett régi álom
megvalósítása, ez a Classic kategória.
A Junior kategória elindításával a fiataloknak szeretnénk megfelelő versenykörülményeket
biztosítani, külön csak az Ő részükre kijelölt szekciókkal és saját szekcióbíróval.
Kapcsolatunk folyamatos a környező országok (szlovák, osztrák, cseh) szövetségeinek triál
szakágaival. A 2021-es versenynaptárak már ezen országok összehangolt munkájának
eredménye, a versenyek időpontjainak ütközése elkerülése végett.
A szakági tanács tagokkal megvitatva megalkottunk egy tervet a következő idényre, mely
terv tartalmazza az esetleges további járványügyi korlátozások alatti tevékenységünket, a
versenyek és a sportszabályzatunk, alapkiírásaink összehangolását a nemzetközi
szabályzatokkal, a futamok alatt tapasztalt hiányosságok pótlását, szekcióbírók, versenyzők
és szponzorok toborzását.
Munkánk meg is hozta gyümölcsét, mivel a tél végére sikerült összeállítanunk egy
nemzetközi szintnek megfelelő szabályozású triál szakágat. A 2021-es verseny szezonnak már
46 licences versenyzővel, hat különböző tudásszintű kategóriával és komplett sportszakmai
háttérrel vágunk neki.

2020 és 2021 évkezdés számokban:

Licences versenyzők száma:
2020: 20 fő
2021: 46 fő
Kategóriák száma:
2020: 3 kategória (profi, haladó, kezdő)
2021: 6 kategória (profi, expert, haladó, kezdő, junior, classic)
Sportszakma:
2020: összesen 9 fő
1 fő sportfelügyelő
1 fő versenyigazgató
1 fő technikai felügyelő
6 fő szekcióbíró
2021: összesen 17 fő
1 fő sportfelügyelő
2 fő versenyigazgató
2 fő technikai felügyelő
1 fő vezető szekcióbíró
9 fő szekcióbíró
2 fő versenytitkár
Versenyhelyszín:
2020: 3 (Szeged, Sárisáp, Gyenesdiás)
2021: 3 (Sárisáp, Gyenesdiás, Tokod-Ebszőnybánya)

Bár a pandémia keresztül húzta terveink nagy részét, ennek ellenére az átgondolt
stratégiánknak köszönhetően a vírushelyzet ellenére is minden téren növekedést tudunk
felmutatni, ami biztató jövő felé mutat a hazai triál motorsport számára.
Hajrá Trial Hungary

Török János
Szakágvezető

