Sportfelügyelői Kollégium Sportszakmai Beszámolója 2010.
A Kollégium összetétele
A 2010. versenyévadban 32 fő tagja volt a Sportfelügyelői Kollégiumnak és tevékenykedtek
különböző hazai és nemzetközi eseményeken. Közülük 17 fő rendelkezett FIM licenc-szel,
vagyis nemzetközi képesítéssel is, a többi 15 fő "csak" MAMS licenc-szel látott el hazai
tisztségeket. UEM licences sportfelügyelő nincs. A kollégium több tagja több szakágban
tevékenykedik egyszerre, ez alapján a 2010-ben aktív sportfelügyelők szakágankénti
megoszlása a következő:
Dragbike: 3 fő / 1 FIM-es
Enduro: 6 fő / 4 FIM-es (2 fő csak tereprally)
Gyorsasági: 5 fő / 2 FIM-es
Motocross: 11 fő / 4 FIM-es
Old Timer: 5 fő / 0 FIM-es
Salak: 7 fő / 5 FIM-es
Supermoto: 9 fő / 4 FIM-es
Trial: 1 fő / 0 FIM-es
Turisztika: 2 fő / 2 FIM-es
A Sportfelügyelői Kollégium vezetését egy 3 fős bizottság látja el, melynek összetétele 2009
év eleje óta változatlan. A szakágakkal történő kapcsolattartást, a beosztások egyeztetését, új
tagok felkutatását és javaslatát, vis maior esetén a helyettes sportfelügyelő leszervezését egy
versenyre a Kollégium a szakági összekötők közreműködésével végzi minden szakágban. Ők
bizonyos szakágaknál maguk a szakágvezetők, bizonyos szakágaknál külön személy, egy
sportfelügyelő.
A Kollégium tevékenysége
A MAMS összes eseményén jelen volt 2010-ben 1 fő sportfelügyelő zsűrielnöki tisztségben.
Zsűritagot egyetlen hazai eseményre sem volt szükséges delegálni.
A MAMS külföldön megrendezett eseményein, illetve a MAMS OB sorozatokba
pontszerzőként beszámító külföldi versenyeken 1 fő sportfelügyelő volt jelen, nemzeti
delegált tisztségben.
Különböző FIM, UEM, és Alpok-Adria eseményeken a FIM licenc-szel rendelkező
sportfelügyelők kb. fele vett részt. Közülük kb. 50-50%-ban teljesítettek szolgálatot kizárólag
Magyarországon a MAMS által rendezett magasrangú nemzetközi eseményeken (FMNR
delegáltként), illetve külföldi eseményeken. A külföldi FIM, UEM, Alpok-Adria
megbízásokat sportfelügyelőink zsűrielnök, zsűritag, megfigyelő, FMN delegált,
bizottsági/munkacsoport tag, és oktató pozícióban teljesítették VB-ken, EB-ken, Alpok-Adria
versenyeken, kongresszuson, szakmai szemináriumokon.
A Sportfelügyelői Kollégium a szakágak éves versenynaptára alapján készíti el év
elején a sportfelügyelői beosztást a MAMS eseményekre, egy hosszabb konzultációs időszak
eredményeképpen. Az év eleji beosztást 2010-ben minimálisan kellett csak változtatni.
Nehézséget csupán a versenybejelentési- és versenykiírás leadási határidőt figyelmen kívül
hagyó rendezők versenyeire történő delegálás jelentett néhány alkalommal, az időszűke miatt,
amikor egyik hétköznapról az akkori hétvégére kellett zsűrielnököt egyeztetni egy eseményre.
Ezeket a helyzeteket sikerült végül mindig megoldani a szakági összekötők segítségével.
A beosztott zsűrielnökök munkájára nem érkezett panasz. Fegyelmi eljárás ellenük nem
indult.

A sportfelügyelők jellemzően a szigor és elrettentés helyett a problémamegoldás és
konstruktív együttműködés eszközeit használják, ezzel támogatva a bizonytalan vagy kezdő
rendezőket, és időben elhárítva egy esetleges problémaforrást, amennyiben az lehetséges.
Változások 2011.
2010 év végén átdolgozásra került a Sportfelügyelők Általános Szabályzata - melyet az
Elnökség jóváhagyott - és a szabályzat mellett a zsűrielnöki jelentés és zsűrijegyzőkönyv
nyomtatványa is.
A 2011-es évet indító vezető tisztségviselői továbbképzésre február végén kerül sor, közösen
a versenyigazgatókkal. Két fő új sportfelügyelő csatlakozhat a Kollégiumhoz a vizsgák
sikeres letételét követően, egy fő enduroban (tereprally), egy fő triálban. A 2010-es tagok
tudomásunk szerint változatlanul folytatják a sportfelügyelői tevékenységüket 2011-ben.
2011. februárban három fő megy FIM szemináriumra dragbike szakágban. 2010-ben lejárt a
turisztika sportfelügyelők FIM licence, aminek megújításáról szükséges volna gondoskodni a
szakág nagy nemzetközi jelentősége miatt - az ő szemináriumukról még nincs információnk a
Titkárságtól. 2011-ben a FIM licences sportfelügyelők kb. felének jár le a licence, aminek
megújításáról időben kell majd gondoskodni.
A 2011-es versenyévad beosztásának elkészítése folyamatban van, amiben egyelőre
nehézséget okoz a szakági versenynaptárak hiányossága, vagy teljes hiánya. Az év közbeni
gördülékeny munka érdekében szükséges volna lépéseket tenni a rendezők versenybejelentési
fegyelmének javítására a "beeső" meghívásos versenyek kapcsán, és az elmaradt versenyek
pótlásakor, dátumcserék alkalmával - ebben a MAMS Titkárság lehetne a leghatékonyabb pl.
figyelmeztető üzenet küldésével a késő rendezőknek.
Sosem szűnő feladat az újabb sportfelügyelők felkutatása, kiképzése, és munkába állítása. Ezt
részben a sportfelügyelők korösszetétele, részben speciálisan néhány szakág szűkössége
indokolja. Ideális 3, de inkább 4 fő sportfelügyelő megléte szakáganként. Ezzel a feladattal a
szakági összekötők vannak megbízva 2009 eleje óta, hiszen ők ismerik a legjobban a
munkatársaik alkalmasságát.
Sporttársi üdvözlettel,
Lukácsy Fanni
Sportfelügyelői Kollégium vezető

