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A Motocross a MAMS legnagyobb versenyző létszámmal rendelkező szakága, a 2008-as
esztendő számunkra rendkívül sikeres év volt, a szövetségünk által kiírt versenyünket
maradéktalanul meg rendeztünk, és minden kategóriában érvényes eredmények születtek.
Egyik kategóriánkban sem kellett törölnünk futamot, nem kellett elhalasztani versenyt.
Nagyot léptünk előre a versenyrendezés területén, az élsport versenyeit még magasabb
színvonalra helyeztük, a versenyeink nézetsége rendszeresen elérte 2500 – 3000 főt.
Állandó helyet kaptunk, az írott, és az elektronikus médiában, a bajnoki fordulókról a
televízió rendszeresen tudósított. Él Sportolóinkat és azok csapatait az importőrök támogatják,
ami azt jelenti, hogy ők is fantáziát látnak a sportágunkban.
Nemzetközi porondon, a Csapat Európa bajnokságon raktunk le a névjegyünket, Bulgáriában
a MAMS csapata a 11. helyen végzett, Borka János, Kerner László, és Déczi Balázs
összeállításba. Ezeknek a versenyzőknek szintén a MAMS nyújtott segítséget, a versenyre
való utazáshoz.
Németh Kornél állandó résztvevője a Világbajnokság sorozatának, sajnos az évvégén lesérült,
így a 15. helyen végzett ezen a kiemelt sorozaton.
Nem csak az élsport területén értünk el sikereket, nagy hangsúlyt fektettünk az utánpótlásra
nevelésre is, a Junior sorozatunk is népszerű volt, négy ország részvételével folytak az egész
évben a rendezvények.
2008-ban először a szakági keretünkből támogatást adtunk az utánpótlás versenyt rendező
egyesületeknek, hogy ennek segítségével színvonalasabb versenyeket tudjanak rendezni.
Junior válogatottunkat 2008-ban szintén tudtuk támogatni. Jelenetős anyagi segítséget adtunk,
a nagy költségű a Junior Csapat Európa bajnokságra, melyet Belgiumban rendeztek, a MAMS
versenyzői ötödik helyet tudták megszerezi ezen a kiemelt versenyen.
A csapat összeállítása a következő volt. Firtosvári Gábor, Húgyecz Erik, és Déczi Balázs.
A tömegsportunk színvonala is javult, ezeken a versenyeken is jelentős mértékben emelkedtek
az indulók versenyzők létszáma, már három kupa sorozatban bonyolítjuk a versenyeinket,
Tömegsport Kupa, Dél és Kelet kupa néven.
Ezek a régiós versenyek rendkívül népszerű sorozatok, az indulók létszáma rendszeresen eléri
a 150 főt, és nagy a törekvés bennük, hogy magasabb színvonalra emeljék a kupa sorozatokat.
Mivel stabil az induló létszámuk, ezért a rendezők versengenek ezeknek a tömegsport
rendezvények rendezési jogáért, ezért folyamatosan tudjuk emeltetni velük a színvonalat.
Ezzel is kis lépésekbe, de előre lépve a színvonal emelése felé.
Kérem a szakágvezetőket és az elnökségi tagokat, a 2008-as beszámolóm elfogadására.

Budapest, 2009-01-31

Déczi Ferenc

