BESZÁMOLÓ
A SuperMoto Szakághoz tartozó MXQuad és ShortTrackQuad sportágakról

A 2010-es bajnoki szezonban hat Motocross Quad és négy Short Track Quad bajnoki fordulót
rendeztünk. Az MX Quadok versenyei esetenként a Shorttrack Quadokkal megegyező
helyszíneken, de eltérő pályán, kerültek lebonyolításra.
MXQ sportágban 48 versenyzővel 3 kategóriában, STQ sportágban 16 résztvevővel 3
osztályban értékeltük a bajnokságot.
A versenyzők képzettsége az európai színvonal közepébe értékelhető. Több sportolónk
szerzett pontot az Európa Bajnokságokon, a Nemzetek Trófeáján csapatunk a 15. helyet
szerezte meg. Versenyeink igen látványosak, a kiegyenlített mezőny igazi csatákat produkál.
Sportágunknak nagyszerű sajtója van, a versenyeket minden esetben láthatták a Sport TV
nézői és a sportággal foglalkozó internetes oldalakon is bőséges tudósításokat közöltek.
2011-ben a két sportforma rendezvénye elválik egymástól. Az MX Quadok a motocross
versenyeket színesítik, a Shorttrack Quad bajnoki fordulói az autocross eseményekkel
közösen zajlanak.
A versenygépek ára és a versenyzés magas költsége miatt az utánpótlás nehezen szervezhető.
A sportág látványosságának és a versenyzők nyitottságának és lelkesedésének köszönhetően
szerencsére időről-időre találkozhatunk új fiatalokkal, akik szerencsét próbálnak és
remélhetőleg köztünk is maradnak.
A supermoto szakág az elmúlt évben 5 fordulóban rendezte meg a Nemzetközi Bajnokságot.
A résztvevők száma az első két versenyen a várakozásnak megfelelően meghaladta a
félszázat, de a további versenyeken ez a szám egyre csökkent. Ma már nyilvánvaló, hogy a
sportág a szomszédos országokkal karöltve, közösen rendezett nemzetközi bajnoki
versenyekkel tud csak talpon maradni. Szlovákia, Szlovénia és Románia hozzánk hasonlóan
anyagi okokra visszavezethető versenyzői létszámcsökkenéssel szembesül, ezért készségesen
működnek együtt a közös rendezésben.
Legjobb és legeredményesebb versenyzőink abbahagyták, vagy szüneteltetik a versenyzést, de
a megmaradt mag teljesítménye dícséretet érdemel. Ónódi Benjámin a prestige magyar
bajnokság mellé szlovák bajnoki címet is szerzett, Bencsik Dániel az Open osztályban aratta
le ugyanezeket a babérokat. Kecskeméti Márk szorgalmasan gyüjtötte az osztrák bajnokságon
a pontokat és rangos helyet vívott ki az előkelő mezőnyben.
2011-ben 6 fordulós bajnokságot tervezünk, melyből 3 fordulót itthon, egyet szlovéniában,
kettőt az osztrák bajnoksággal együtt rendezünk.
Versenyzőink a nemzetközi bajnokság mellett az Alpok Adria sorozaton kívánnak résztvenni.
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