MAMS Trial Szakág 2010. évi sportszakmai beszámolója!

A trial szakág a 2010-es esztendőben 8 fordulós nemzetközi bajnokságot, és 6 fordulós kupasorozatot
rendezett. A hazai versenysorozatot összekapcsoltuk a Szlovák Trial Szakág bajnoki rendszerével,
ezzel is biztosítva az elégséges versenyzői létszám meglétét.
A Magyar Köztársaság Országos Trial Bajnoka Ifj. Dobor Sándor, a MAMS Trial Kupa győztese pedig
Szita Viktor lett.
Sajnos nem tudom kihagyni a gazdasági válság szakágunkra gyakorolt hatásának megemlítését, a
támogatóink gyakorlatilag kivétel nélkül eltűntek, eddig is nehezen tudtuk finanszírozni a
versenyrendszerünket, de az év végére a helyzetünk még tovább romlott.
Ennél is rosszabb a versenyzők egyéni helyzete, többek eladták a motorjukat, szinte senki nem kap
egyéni támogatást, meggyőződésem, hogy ez a legolcsóbb technikai sport, de a családok sokszor még
így sem tudják a licenc, a nevezési díj (3000.-Ft / verseny), vagy az utazás költségét kigazdálkodni.
A rossz hangulat persze elterjedt, a versenyzői létszám visszaesett, sokan nem tudnak, és most már
sokan nem is akarnak kiváltani licencet, a szakág működése év végére kérdésessé vált.
Tisztában vagyok vele, hogy a MAMS mindent megtesz a szakágakért, sok segítséget kapunk mi is, az
elosztási rendszer talán igazságosnak is nevezhető, de ez nem segít, hiába kevés a versenyzőnk, de
vannak olyan működési alapköltségek, amiket létszámtól függetlenül nekünk is elő kellene
teremtenünk, ezt pedig a nagy szakágaknak visszaosztott összegek tizedrészéből lehetetlen
megoldani. Talán meg kellene határozni a szakágak részére egy alap, un. minimál összeget, amivel
minden szakág biztonsággal számolhat, és amivel persze szigorúan el kellene számolni, és akkor
fenntartható és tervezhető lehetne az adott évi sportszakmai munka.
Persze azt is tudom, hogy ez csak utópia, senki nem támogatná a „nagyok” közül ezt a javaslatot,
hozzáteszem, ez nem óriási összegeket jelentene, nekünk annyiból kell az éves sportdiplomáciánkat
megoldani, amit a nagyobb szakágak egy hétvége alatt elkölthetnek, de azért leírtam, mert ez a
„kicsiknél” biztosan fejlődést eredményezne.
Az említett nehézségek miatt is, felerősödött a „szövetség ellenesség”, veszélybe került a trial szakág
puszta működése is, sokan beletettük az utolsó tartalékainkat is, nekifutunk 2011-nek, de nagyon
kevés versenyzővel, és segítség nélkül nem biztos, hogy végig tudjuk csinálni.
Imádjuk a trial sportot, elköteleztük magunkat a MAMS mellett, nem sok jót remélünk idén, de azért
küzdünk.
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