Sportsza kmai beszámolő 2013

A 2013.

évi szakúgi beszámolók kiegészítéseképpennéhúnykiemelten
fontos esemény

o A MAMS
szakágak

o
o
,
o

E'lnöksége a 2013. évi verseny eredményeket jóváhagyta, a díjakat a
kiilön szakági díjkiosztó keretében adták át a legeredményesebb

versenyzoknek;
a vonatkoző törvényi előírásoknak megfelelően elkészíttetteés az Elnökség
jóváhagyta a2013. évre szóló versenynaptárat és a szakágialapkiírásokat,
A kollégiumok és bizottságok' melyek a MAMS jogszerű működéséhez szükségesek
(orvosi' fegyelmi, sportfelügyelői, sportbírói, értékelő' környezetvédelmi, éaral
kollégium) tervezetten szakszerűen működtek az év folyamán.
A MAMS szakágai számos nemzetkozi versenyt rendeztek:
o FIM Baja Világkupa
o FIM Salakmotoros Grand Prix selejtező
o FIM Salakmotoros Világkupa selejtező
o FIME Baja Európa-bajnokság
o FIME Salakmotoros Egyéni Európa_bajnokság elődöntő
o FIME Salakmotoros Páros Európa-bajnokság elődöntő
o FIME Dragbike Superstreet Bike Európa-bajnokság
o Alpok-Adria Enduro Bajnokság

A MAMS

o A
o

2013. évi verseny évadban 70 tagegyesületünk 923 versenyzői licencet váltott a
szövetségnél' versenyzőink 83 versenyen vettek részt.
A Testnevelési Egyetem és a Magyar olimpai Bizottság által k<izt'sen szervezett
oKJ-s edzóképzésen közel 20 hallgatő vett részt és szerzett államilag elismert
motorsport edzői képesítést.

2013
Kiemelten kezelt feladataink az elmult évben:

o
.
o
o
o

Szabályrendszer folyamatos harmonizálása a vonatkozó új, nemzetközi (FIM,
FIME) szabályokkal
Alapkiírások aktualizálása az adott sportág'folyamatos fejlesztésének igényével'
figyelembe véve az aktuális nemzetközi trendeket és a költségcsökkentési,
Sportbírói, sportfelügyelői képzésés munka színvonalának megtartása'
A szakágitámogatás működtetése sportszakmai célok mentén,
A MAMS média és net jelenlétének legköltséghatékonyabb megvalósítása a
fenntartható működés biztosítására.

Sportdiplomácio
l

2013. évben a MAMS 7 tisztségviselője végzett munkát tagként a különböző
szakmai szervezdtekben (FIM, FIME és Alpok Adria bizottságok).

nemzetközi

Célunk, hogy a nemzetközi sportszakmai életben résztvevő tisztségviselőink fenntartsák
jelenlétünket e szervezetekben, tovább emeljék a szakmai munka színvonalát és
biÍosítsák a Szövetség nemzetközi sportszakmai munkában való aktív részvételét.

Titkórsdg

A Titkárság működése

az év folyamán a tagiaink, az Elnökség, szakágvezetőink és egyéb
testületeink munkáj át hatékonyan támo gatta.

Jövő

A

2014. évben a legfőbb kihívást a MAMS működésének fenntarthatősága jelenti.
Emellett természetesen mindent meg kell tenni a sportszakmai munka színvonalának
szinten tartásáért és lehetséges emeléséértis.

Mind a sportszakma, mind a sportdiplomácia e cél eléréseérdekében_ a Szövetség
hosszú távon is fenntartható műktjdése érdekében- kell, hogy tevékenykedjen.
Meg kell ragadnunk minden olyan eszközt, űjitást mely a MAMS munkáját korszerűsíti,
működését költséghatékonyabbá teszi, mely tagiainak olyan további szolgáltatást
nyújthat' amely közvetve Vagy közvetlenül hozzájáru|hx a MAMS bevételeinek
növekedéséhez.Ehhez külső forrást' támogatót, szponzorokat kell találnunk.
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Mellékletek: 2013.évi sportszakmai beszámolók

Sportszakmai beszámoló
2013 a konszolidáció éve volt a Dragbike Szakágban. Ez azt jelenti, hogy a három szintű
bajnoki rendszer( élspor| tömegspor! utánpótlás) megerősödött. Kialakultak azok a
kategóriák melyek ennek a bajnokságnak az alapját képezik! Ezen bajnoki rendszernek
kitöIési pontja fud lenni a Superstreet kategória, amiben több olyan versenyzőnk van, akik
nemzetközi szinten is képesek sikereket elérni. A Competition kategóriában kevesebb
Magyar versenyző indul| viszont már Németországból is van versenyzőnk a nyílt bajnoki
rendszernek köszönhetően. Érdekessége a versenyeknek hogy a meghívásos kategóriákban

egyre több versenyző jelenik meg, ami a sportág tömegsport jellegét erősíti!

Fontos eseményt fudhaftunk magunk mögött ebben az évben, hiszen ismét Superstreet
Európa Kupát rendezhetti'ink amit rajfunk kívül Németország és Anglia mondhat el
magáról. Ez annak a sportdiplomáciának köszönhető, melyet évek óta végzünk az UEM
majd FIM Europe- bam. Ennek a munkiínak az elismerése az is, hogy november elején mi
rendezhettiik meg Budapesten az Eurőpai Dragbike Bizottság SoÍon következő ülését.Az
eseményt követően rengeteg elismerés érkezett a Mams és a Szakágunk felé, ami tovább
erősíti helyünket Európa Dragbike térképénbelüll
Nemzetközi eredmények tekintetében kiemelt fontosságú Lencsés Donát Dániel eredménye,
aki minden Superstreet EK futamon elindult, s összetettben 28 versenyző közil a 8' Helyet
hozta eI. Ez a szakágunk történek az eddigi legnagyobb eredménye, s e mellett még két
versenyzőnk is felkerüIt azEwőpa Kupa összetett listájára'
Ebben a gazdasági helyzetben a jövő évre vonatkozó tervünk a Magyar Bajnokság erősítése
és a tömegb ázis széIesitése. Nemzetközi versenyeket állami támogatás nélkül lehetetlen lesz
hazánkba hozni holott minden esélytink és támogatottságunk megvan nemzetközi szinten!
Tisztelettel:
dr. Hadnagy JőzseÍ

szakágvezető

20].3 enduro szakági beszámoló

2013-ban az enduro szakág az alábbi versenyformákban rendeztÜnk sikeres bajnokságokat és
ku pákat:
a

klasszikus enduro

a

endurocross

a

extrém enduro

o

tereprally

a

triál

Az eddig műkodő három versenyfajta mellé idén kerÜlt be újításkéntaz extrém enduro, valamint az
önálló szakágként működésképtelen triált szerettük volna feltámasztani.
Szakági Tanácsunkban történtek személycserék,ennek lemondások voltak az okai' A jelenlegi SZT
összetétele: Nagy Péter szakágvezető, Szekeres Sándor, Kalincsák László, Putz Henrietta, Jombach
László.

Endurokrossz:
2013-ban 6 db-ra csökkentettÜk a futamok számát (minden futam beleszámított az értékelésbe),
ezzel a futamonkénti létszámot szerettük volna növelni. Számításunk bevált 148-ról 190-re nőtt az
átlagos létszám' Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a rendezvények nívóját emeljük mind a
versenyzők, mind a nézők számára' Teszt üzemben már működött az online versenyregisztráció, de

csak jövőre szeretnénk élesben indítani. Megszüntettük a nevezési sorban állást. A díjkiosztóra már
nem kell órákat várni' Kötelezővé tettük az extrém utcát, mely a versenyzők körében Vegyes

fogadtatásban részesült, de a nézők és a média nagyon pozitívan fogadták. A rendezők szakági
támogatásként kapták az egységesÍtett időmérést (Chronomoto). Ennek értékeversenyenként
L50.000,-Ft' Visszaállítottuk a korábbi lll' osztállya| induló rajtsorrendet' A nevezési díj nem
emelkedett 20L3-ban. A nyári melegben nem tartottunk versenyt. A tervezett Versenynaptárunkat
egy helyszín változtatásával meg tudtuk oldani'
Enduro:

A Bajnokságot 3 db klasszikus enduro és és 2 db sprintenduro futamra írtuk ki. Két változás történt a
naptárunkban az egyik a tokodiVerseny áthelyezése engedélyezési problémák miatt, valamint az
egyik román futam törlése a rendező visszalépésemiatt. A klasszikus 2 napos futam (Tokod) továbbra
is 500.000,-Ft szakágitámogatást kapott, mígaz 1napos sprintenduro újdonságként 15o.ooo,-Ft-ot.
A Lupeniben megrendezett klasszikus enduron csak 30 magyar versenyző indult. Ez köszönhető
viszonylag nagy távolságnak és az akkor tetőző árvízhelyzetnek is'

a

Az átlaglétszámunk nagy mértékbencsökkent, ez főleg az AA versenyek iránti érdeklődésnek

köszönhető'
Tereprallv:
Sajnos a tervezett 7 versenyből csak 4 lett megtartva, ebbel is egy versenyen a Versenyzők létszáma
nem érte el a 5 főt (adb), így bajnoki pont nem járt a versenyért.

Versenyzőink szépen helytálltak a nemzetközi porondon:

o
o

Baja EB-n összetettben

Horváth Laller 4., Hodola Ricsi6' helyen áll'
Baja Világkupában Somfai Matyifolyamatosan dobogós helyezéseket ér el. Végeredményt
még nem tudok.

Két,versenyzőnk indu| 2014-es Dakaron, sok sikert kívánunk nekik!

.
o

Somfai Matyiquad
Dési János motor

Extrém enduro:
Három versenyhelyszínnel indult a kupasorozatunk' Mindhárom rendező kitett magáért, komoly

pályával és rendezvénnyel várta a nézőket és a versenyzőket. A nézők imádták a látványos
futamokat, a versenyzők még kicsit félnek az újf ajta kihívástól, de bízom benne, hogy jövőre többen
bevállalják a megmérettetést. Az átlagos 23 létszámot max. 40 főig lehet felvinni.
Az extrém enduro versenyek adtak helyet a triálversenyeknek is. ltt id' Szeley Ferenc irányításával
zajlottak le a versenyek. Zömében endurosok indultak a versenyeken, a magyar triál társadalom nem
értékelteaz enduro szakág segítségét.

Alpok Adria enduro:
Eredmények:

o

EL:

oE2
oE3

Dési János

Kemencei Ákos
Nádor Tamás

SolymosiGyörgy
Kátai Péter

Grillmayer Gábor
a

Junior

a

Veterán

Pető Ádám
Vaska Kálmán
Tóth László

a

Csapat

Kátai,Nádor,Tóth

a

Abszolút

Kátai Péter

Hatnapos:
Magyarországot egy hatfős válogatott és két 3 fős klubcsapat képviselte az év legrangosabb enduro
eseményén. Az indulást komoly fizikai és technikai felkészüléselőzte meg, melyet Kuncz Rihárd
vezényelt . A felkészülés példa értékűVolt.
A szakág 1'500.000,-Ft-tal támogatta a csapatot. ldén először sikerÜlt jelentősebb támogatást
szerezni a csapatnak. Arató Gábor és Mitók Andrásnak köszönhetünk 3 mFt-ot.

A csapat hatalmas támogatást kapott a versenyzők családtagjaitó|, barátaitól, akik önzetlenül

segítettéka munkánkat.

A magyar különítmény előtt le a kalappal minden versenyző 100%-ban odatette magát' A thropy
csapatunk L6. lett 20 nevezőből. A gazdasági helyzetet az is mutatja, hogy tavaly 29 csapat nevezett.
Külön kiemelném Grillmayer Gábor nevét, aki hosszú idő után a legjobb magyar eredmény érte
el az
abszolút 56. hellyel. Ez kategóriájában a 13. helyet jelentette. Nem sok hiányzott az arany

minősítéshez.

A Thropy csapatból Boros Tamás az első nap kiesett motorhiba miatt, bár itt meg kelljegyezni,
hogy
Tamás komoly gesztust tett a csapatért: Sajnos a thropy csapat E1-es pilótája Pető Ádám

megbetegedett. E1-es pilóta nélkül nem indíthattuk volna el a csapatot. Boros Tomi, aki
klubcsapatban indult volna egy új E2-es motorral, bevállalta , hogy egy régebbi E1-es motorjávai
elindul, hogy segítse a csapatot. Sajnos ez a régebbi technika adta meg magát az első napon' Másik
kiesőnk Hadobás Áaam 1ttuucsapat) első nap szenvedett komoly hátsérÜlést. Gyógyszerekkel a 4.
napig bírta a tempót. Nagy Péter a 4' napon láncszakadást szedett össze, de Jóker kártyával

folytathatta

a versenyt.

Thropy csapat:
a

Boros Tamás

kiesett

a

Csorba Ákos

ezüst

a

SolymosiGyörgy

ezüst

a

Kátai Péter

ezüst

a

Grillmayer Gábor

ezüst

a

Tóth Barnabás

bronz

MAMS

clubcsapat:

91. a 139-ből

o Hadobás Ádám
o MiksiPéter
o Nagy Péter
DrinkTeam:

kiesett
bronz
bronz

139. a 139-ből

János

a

Dési

a

Szabolcska

ezÜst

Zoltán bronz

Versenvzői létszámok:

Szarkáspuszta

234

Ács

227

Pécs

L70

Szandaváralja

186

Tokod

135

Piliscsév

188

Átlag

L48

Pécs Sprint

60

Lupeni

67

Tokod (AA)

61

Szarkáspuszta Sprint

82

Átlag

,Wffi
190

78

115

Ajka

20

Pi!iscsév

2t

Bordány

27

Át!ag

23

Hajdúszoboszló (UEM)

5

Himod

5

Nagybánya (Rom)

4

Pápa Hungarian Baja

5

Átlag

5

5

Kiváltott !icencek:

licenc
N licenc
D licenc
I

osszesen:

2oL2 év
t7 db

2013 év
t7 db

232db

24rdb

3s2 db

26s db

601 db

s23 db

Regisztrált rendezvénveink 2013-ban:
2012-ben még nem volt ilyen rendezvényÜnk. Nagy sikerként értékelem, hogy ezek a versenyek A
MAMS látókörébe kerÜltek. így a versenyek biztonságát, színvonalát emelnitudjuk, valamint a
tömegbázisunk is növekszik. Nem mellékesen a szakágnak 12x15.000,-Ft bevétele származott.
20'13.03.03
2013.03.23
2013.04.21
2013.05.12
20'13.05.'t8-'19

2013.06.29.

Edzésnap _ endurocross,
motocross
Edzésnap - enduro

DunafÖldvár

Mágocs

Edzésnap - Csiszicross
Enduro majális
Enduro
Enduro edzésnap

Ásotthalom
Foktó
Rétság
Ajka

2013.08.10.

MÓr

2013.07.23-28.

Nemzetközi Motoros Hét

Sirok KÚtvölgy

2ú3.a9.29

ll. Dűne Kupa regisztrált
endurocross verseny

Piliscsév

2013.09.22

Edzés, Verseny

Balatonfűzfő

2013.09.07

Motomaraton

Rétság

2013.10.12

Extrém enduro

Parádfürdő

2013.10.23

Hegylakó Endurocross Erőpróba

Nagycenk

2013.1

Motomaraton

orgovány

1

.09

Akikre büszkék vaevunk:
Endurokrossz:

.
.
.

ÉlsportMagyar Bajnok E1:
Élsport Magyar Bajnok E2-3:

So|ymosiGyörgy

ÉlsportMagyar Bajnok old boy:

Apró Péter

ÉlsportMagyar Bajnok:

SolymosiGyorgy

ÉlsportMagyar Bajnok old boy:

Nagy Péter

Dinnyés Renátó

Enduro:

.
.

Tereprally:

.

ÉlsportMagyar Bajnok:

Hodola Richárd

Szakmaí beszámoló a gyorsasági szakág2013_as évéről
Tisztelt elnökség!

A gyorsasági szakág egy nagyon Vegyes éven van tű|. Az év sikeresnek mondható' Mindkét
bajnokság mind az utánpótlás mind az élsport területén sikeresen lezajlott

.

Az élsport területén a meghirdetett bajnoki futamok megtartásra kerültek' Sőt az év végére
még az Alpok Adria bajnokság is csatlakozott az utolsó futamával a mezőnyhöz'
Az évben egy sikertelen futam volt amely a Magyar versenyzők kis számú részvételemiatt 1
kategória az SST 600 értékeléséttette lehetővé az adott versenyen Brno-ban. Magyar nemzeti
bajnokságban az évben a versenyzők az elmúlt évekhez viszonyított kis száma miatt az év
végi értékelésbenl kategória az SSP600 nem volt értékelhető.
A Nyílt Nemzetközi értékelésbenminden kategória és minden verseny értékelhető volt az év
közben és az év végénis. A versenyzők véleménye a versenysorozatről igen jó. A kezdeti
berzenkedéseiken túllépvejól fogadták a változtatásokat amiket az év elején bevezettünk.

Az elmúlt két évben (2012-2013) már a Szlovák szövetséggel szoros együttmríködésben
szerveztük a versenysorozatokat és bár ebben az évben a vá|lalt kötelezettségeinket csak

részben tudtuk teljesíteni. Köszönhetően az elore várható bevételek teljes elmaradásának és a
költségvetésünk szríkös keretének. Annak ellenére, hogy a Szlovák szövetség felé vállalt a
versenyek rendezéséhezszükséges anyagi hozzájárulásunkat nem tudtuk teljesíteni' A jövő
éveket is együttműködés keretein belül képzeljük el. A jövő évben az idei év tapasztalatait
felhasználva más struktúrában írjuk ki a verseny sorozatot valamint az Alpok Adria bajnokság
is csatlakozikhozzánk.Ez ugyan a protokoll formát betartva névleg fordítva történik.
Yáltozás még a jövő évben, hogy mivel a Szlovák promoter szerzodést kapott az Alpok Adria
versenysorozat lebonyolítására.Itt jegyezném meg , hogy azőta azAlpok Adria közgyűlésén a
megállapodás körül felhők gyülekeznek de a szeretném hinni, hogy a végénszületik egy
minden felnek jó megoldás' A közös bajnokság természetesen írásba foglalva azonos
alapkiírással technikai szabályokkalr zajlikmajd Mi is 2 éves szerződést kívánunk kötni vele.
A szerzodés elkészült azt a szakági bizottság a tanács tilésénjóváhagyta 2 módosítással.
Elküldtük a Slovakiaracing részérede még nem válaszoltak.

-Utánpótlás és Kispályás Magyar bajnokság

- 2013-ban (2008 óta először) sikerült eredményesen megrendezni az utánpótlás bajnokságot
- már az első évben sikerült külso támogatást bevonni a bajnokság megrendezéséhez
- a sportág történetében először megrendezésre került a Kispályás Magyar Bajnokság (l25-ös

és Robogó kategóriákban)
- a versenysorozatba összesen

7l-enneveztekaz idei évben, ami felülmúlja a korábbi
elképzeléseinket.
Nemzetközi együttműködés
- sikeres együttműködést alakítottunk ki a Szlovák szövetséggel, közös versenyeket
rendeztünk' összehangoltuk a versenykiírásainkat
- köszönhetőenanemzetközi
együttműködésnek minden kategóriában eredménl tudunk
hirdetni

-

köszönhetően a nemzetközi együttműködésnek a fiataljaink nemzetközi mezőnyben tudják
megmérettetni magukat
Kozéptávúutánpótlás nevelési koncepció
- elkészült a szakág középtávú utánpótlás nevelési koncepciója (eddig nem volt ilyen a
szakág
történelmében)
- elkészült ennek angol nyelvű fordítása amit elküldtünk a baráti szövetségeknek, akik kivétel
nélkül pozitívan reagáltak arra
- a Szlovák szövetség már elfogadta a koncepciónkat és ZOI4-től ennek megfelelően
dolgozunk velük együtt

20I4-tőI
- folytatjuk amit elkezdtünk 2013-ban
- fejleszdük a sorozatot, javítjuk a versenyek színvonalát
- minimalizáIjuk a versenyzés költségeit az utánpőtlás kategóriákban
- minimalizáljuk a technikai különbségeket az utánpÓtlás kategóriákban
-MiniGp 4T Junior Class
_ új kategóriát indítunk, amivel (INGYENES
eszköz alapú támogatás segítségével)leváltjuk a
korábbi 50 Speciál kategóriát
- lÜ)%o-ban külső támogató finanszírozza ezt a projektet a következő 3 évben mindenképpen.
- ebben a kategóriában egyenlő esélyekkel mérhetik össze a tudásukat a fiatalok
- a minimális költségvetésnek (ingyen blokk és szerviz) köszönhetően
még több fiatal
számár a tudj uk b izto s ítani a motorozási lehetőséget
-A 2014-es év célja még, hogy a szakág megteremtse a lehetőségétannak, hogy saját olyan
eszközei( különböző kategóriájú motorkerékpárok) legyenek a birtokában amivel á teheiseges
de anyagilaghátrányban lévő gyerekeket tudja segíteni a versenyzésben.

Média

- tudatos média munkával

népszenísítenikívánjuk a sorozatot és magát a motorozást
- külso támogató S\oÁ-ban ftnanszirozza ezt atevékenységet.
Befejezésül még annyit jegyeznék meg, hogy bfu az idei évben olyan bevételekkel
kalkuláltunk amik nem jelentek meg a bevétel oldalon és ezeket a saját anyagi forrásainkat
igénybe véve ( a versenyek rendezője aK2 MotoRacing Kft, Darőczy Motoisport
Se,szakágvezető) által sikerült pótolni. Úgy gondolom mint minden sportnak így nekunk is
szükségünk lenne az állam anyagi támogatására. Ebben viszont számífunk az elnökség

hathatós közbenj árására, segítségére.

Kérem beszámolóm szíves tudomásul vételét'
Üdvozlettel )
Fekete János

Gyorsasági szakágv ezetó

t5-LjL,

{-sltyri{:e

MoTocRoss szAKMA ÉVÉnrÉxelÉs
zorg
Egy nagyon nehéz, de viszonylag sikeres óven vagyunk
túl. Az év elején DéczíFerenc volt

szakágvezető lemondásával az MX szakágat megbÍzottként Moór
András vezette a hivatalos
szakágvezetői kinevezésig. Az egyesületek többségi döntése alapján
választottak engem a
szakág vezetésére, amely egy nagy kihívást jelentett számomra,
amely alapján elkezdtük a
munkát.
Rendezvénvek:
A 20L3-as Versenynaptár 6 élspor:t bajnoki rendezvényt, 6 UMX
bajnok:it és kupaversenyt,
Nyugat kupa for:dulót, valamint 7 minicross és 1_ egy sprintcross Versenyt
tartalmazott.

7

Saj4os az év elején a Versenynaptár több módosításra szorult, hiszem
a Cseh szövetség ís
megváltoztatta a naptárját amelyben több versenyzőnkis érdekelt, valamit
a téli időjárás is
késleltette a szezon kezdetét. A bajnokság nagyon rosszul kezdődött hiszen
a 3 első bajnoki
Versenyen összesen 4 futamot tudtunk megrendezni amely nagyon megnehezítette
a szakág
munkáját. Az évtovábbiversenyei rendben lezajlottak, ígya bajnokság

értékelhetők voltak,

és a kupasorozatok

A versenyzői létszám a kategóriákban rohamosan csökkent amely egy stirgős
és
halaszthatatlan átalakítást igenyela szakág háza táján. Az élsport kategóriában
az l-ll. osztály
összevonásával is foghíjasvolt a rajtgép, valamint nagy probléma az MX 85 kategória

létszámcsökkenése. Gyarapodott az UMX és az MX 5o-MX65 versenyzők létszáma, valamint
átlagon felÜli volt a Senior versenyzők nevezési kedve' A Sprintcross versenyből csak egy

került megrendezésre amely alapján nem tudunk az év véEi összesítésben összevont
eredményt hirdetni. A Nyugat kupa mint regionális sorozat, megfelelő létszámmal és

viszonylag sikeresen zárta az évet, amely alapján valami hasonló irányba kellene az ob
rendezvényeket is terelni. Folytatódott a Pitbike sorozat 3 kategóriában amelyet a minicross
Versenynapokon kerÜltek megrendezésre.
Eredménvek:
A 20]_3-as év nem hozott olyan meglepő eredményekeit, mint aZ elmúlt évek de

te'rmészetesen voltak, meglepetések, drámák az év sorjn' A kategóriák eredménylistája az
élsport katggóriákbÓl :

LO MX2: SZVOBODA BENCE HTS KTM TEAM
l.o MXl: ruÉvErH KORNÉL HTS KTM TEAM

ll'o MX2: KRU5S KÁRoLY MAMl TEAM FEHÉR
ll.O MX1:SZEKERES.ZSOLT 1WD MSE
UMX2: csÁszÁR TAMÁS CENTER MoToRSPoRT

Németh Kornél rajthoz állt a Németországi GCC bajnokságban
ahol győztesként a bajnoki
címet hozta el hazánknak- Szvoboda Bence a Cseh bajnokságban
a végelszámolásnál a 3.
helyen végzett' Valaminttöbb versenyzőnkis képviselete
az országot az ADACés a Cseh
valamit Szlo.vák bajnoki fordulókon'
Részt vettek versenyzőink Csehországba a Junior csapat
világbajnokságon ahol tisztességgel
helyt álltak és sok tapasztalattal tértek haza'

lsmét részesei voltunk a Nemzetek Crossa MX Nations/ világversenynek
/
amelyre az elmúlt
évek talán legütőképésebb csapatát állítottuk össze Németh,
Szvoboda, Firtosváritrióval. A
csapat megjelenés, médiaszereplés egyenértékű volt a világ
nagy c5apataival és van remény
a folytatásra akár a jövő évi versenyen ís'
Pénzüev:

A 2013_as szakági keretből támogatást tudtunk adni versenyzőinknek
a külfoldi versenyeken
való részvételhez, támogatást adtunk a hazai Verseny rendezőinek,
valamint segítettÜk a
csapat vb-re való kijutást a csapatunknak. A szakág anyagi helyzetét
a az év eleji hiányból
szeretnénk pozitívan és tartalék számIaösszegget zárni' Nagy segítség
volt a szövetség
részéről, hogy a szakágak önállóan kezelhették kiadásaikat és bevételeiket,
így a gazdálkodás
és a pénzügyi rendelkezések belső szabályozásban maradtak.
Az idei évben a tapasztalatszerzés és a 20L4-es év átrendezésére fektettem
a legnagyobb
hangsúlyt, szeretném bevonni az egyesületi vezetőket is a munkába, hiszen
ők is nagyon
fontos alkatrészei egv sikeres 20].4-es MX felépítésének.
Remélhetőleg a jövő évi
értékelésembenmár pozitív és sikeres lépésekrőltudok beszámolni az elnökség részére.

Kérem az elnökségi tagokat a 20L3-as beszámo|óm átértékeléséreés elfogadására.

Gellénháza 7oL3-1I-o2

't*x= fur.-h,*
Rákos Róbert MX szakágvezető

old Timer szakág

2013_os versenyévad beszámolója

Nehéz és válságos esztendeje volt a motorsportoknak a2013-as év. A
Magyargazdasági válság senkire sem nehezedik oly elviselhetetlen
súllyal, mint rcánk, árva motorosokra. A gazdasági depress ziő iránt

pedig egyetlen sportág Sem o1yan érzékeny,mint éppen a
motorsportok. Ennek

a

sportágnak

az

eszközei

me gszer Zé s e é s karbantart ása dr ága mul ats ág.

A

a

motorkerékpár

.

mai kor nemzetkozi életébenaz előtetörtetésnek leghathatósabb

fegyvere a sport. Azon át vesz bennünket észre avilág. A sportra való
rátermettségünk - a sportok külfoldi határtalan népszerűségefolytán _
veteti észte velünk a mi kultúr _ és sportfcilényünket.. Hogy jól van-e

szabad_e ily tulzott jelentőséget tulajdonítani a
sportoknak, arról lehet vitatkozni, de hogy így van, az kétségtelen,
azzal meg kell alkudni, abba bele kell törődni, azzal számolni kell és
nem szabad engedni, hogy a nemzetek eme élet-halálküzdelmében egy
rosszul alkalmazott közgazdasági gondolat jó időre megbénítson
ez

' így, hogy

bennünket.

Míg például Amerikában áúlag 50 munkanap bérébekerül egy motor,
addig Németországban 500, nálunk pedig 1200 munkanap bérébe
kerül.

Micsoda Isten áldotta szívós nép ez a magyar, hogy még ilyen
agyonsanyargatott helyzetben is olyant tud produkálni a sport terén,
amilyent az anyagi eszközokben és morális támogatásban bővelkedő

külfröld is alig_alig tud elérni.
Hol vannak tehát ahazai motorsportok fejlődésének lehetőségei? Hol

Van aZ

a bázis,

amelyre motorsport klubjaink, egyesületeink és
szakosztályaink létüket és jövőjüket alapitják? Honnan veszik a
reményt ezek a magukra hagyott egyesülések? Az elhivatottságuk
ftilemelő érzésében!A reményben, hogy azok a faktorok, akik
kívülről és közvetve bár, de mégis létfeltétóleiben irányítják a magyar
motorsportok életét,előbb-utóbb mégis csak jobb belátásra jutnak.
Ebből a reménykedésbőlmerítik a magyar sportok legmostohább

gyermekei: a motorosok azt a töménytelen, lebírhatatlan energiáÍ., azt
az elpusztíthatatlan, szívós őserőt, amelynek birtokában meg tudnak
küzdeni ennyi magára hagyatottsággal és anyagi nehézséggel.Ezért
tudtak egy gazdaságilag oly nehéz esztendőben, mint amilyen az
elmúlt év volt, olyan kiváló sporteredményeket produkáIni, amilyenek
lejj ebb követkézni fognak.
Milyen eredményekről számolhatna be a 2OI3. évi motorsport
eseményeinek szerény krónikása, ha a fentebb vázolt alapbajok

MAMS agilis, rátermett, gondos vezetői
kényszerülve gazdaságilag megszorító

elimináltattak volna? Ha pl. a

nem lettek volna

intézkedéseketbevezetni, Sikereink _ az e|őjelek szerint - felülmúlták
volna önmagukat?!
Az esztendő legnagyobb, évtizedekre kiható erejií eseménye a Magyar
Motorsport Szövetségnek az old Timer szakág tárgyalásai voltak. A
többi európai orczág fejlett gépjármiiipara és a rendelkezésükre álló
tekintélyes gépjárműpark ellenére is szükségesnek lertja az old Timer
motorsportok fellendítését.Nem lehet kétséges,hogy e példa követése
nálunk fokozottabb mértékbenszükséges.
A motorizmusnak, ezen belül a motorsportoknak nemzetgazdasági és
egyéb fontos szempontok érvényesítésével
történő fejlesztése csak
olykép lehetséges, ha az összes számba vehető erők egységes,
vaiamennyi szempontot figyelembevevő kányítása egy céltudatosan
vezetett szetvezet á|tal történik. Ilyen célirányos tömörülésre kizárőIag
a szövetségi eszme mutatkozott alkalmasnak. Szükségesnek látszik
egy különleges egységes szervezetű szövetség létesítése,annál inkább,
mert Magyarország nem engedheti meg magának azt a luxust, igen
fontos szempontokkal átszövődött magyar motorsport, aZ ezze!
foglalkozó egyesületek fokozatos gyarapodásával , az ebből eredő el
nem kerülhető nézeteltérésekkelés súrlódásokkal, békésés céltudatos
fejlődés és megerősödés helyett a széthűzás és egyenetlenség színtere
legyen.
Sőt ellenkezően, az egyéni és aZ egyesületi érdekek félretolásával
szükséges, hogy az egyetemes magyar motorsportok érdekébena
működő motorsportágak egymáson segítsenek, egymással karöltve és
vállvetve dolgozzanak egy egységes és egészséges cél érdekében.
A súlypont a kérdésnéla sportfőhatósági jogok miként való
gyakorlásán van. Nem az a cél, hogy a magyar motorsport fohatósági

jogai, melyeken terjedelmes és fontos közérdekek

sportpolitikai harcok prédája lehessen. Senki sem akarj 'ry.rgrrunuk,
a azt, hogy
jogokon
ezeken a
osztozkodhatni legyen alkalom. Sokkal fontosabb

nemzeti érdekek fúződnek ezeL<hez a jogokhoz, Sem hogy a
kicsinyességnek itt helye lehessen. Csak egészben és csak olyan
Szervre lehet azokat bízni, amely ezen jogoknak folytatólagos'
pártatlan és bármilyen szemszögből

tekintve is megbízhatő nyugodt és
zökkenésmentes, eredménnyel teljes gyakorlását tökéletesen
biztosítja.
Lehetnek a motorsportokat úzőknek olyan pártárnyalatai, amelyek
merkantil és egyéni szempontok szerint foglalnak állást a szövetségi
eszme mellett, vagy ellen. Az azonban kétségtelen,hogy ebben az

ügyben nem az fog győzni, akinek nagyobb a hangja, de kevesebb az
erkölcsi igazsága' mert itt aközérdeknek kel| győznie, vagyis győznie

kell azoknak az

alapeszméknek, amelyek

a

szövetési mozgalom

eredeti alapfeltételeit képezték....
Ennyi baj, kúzdés,meg nem értettségés reménytelenséga mawat
motorsportok tobb tagjának is kedvét szegte, akik a hazai motorsport
pótolhatatlan kárára lassan,
tervszerii következetességgel
vi s szavonulnak az aktív sportolástó l.
Legalább is korai volna azt álLítani, hogy a bölcs természet idejében
gondoskodik aZ utánpótlásról, mert hisz
sportolást befejező
motorosainkat nekünk soha senki sem fogja pótolhatni, de való, t'ogy
borult felleges egünkön az évben új csillag is felragyogott: a MAMI

de

a

motorsport minden reményre feljogosított

ifiú tagjai aZ old

timer
szakágat részesítettékelőnybe és a Simson bajnokság szoros
végeredménye és létszáma minden reményt felülmúlt. A 250
géposztályban kiemelkedő számban vettek tészt, ami sajnos nem
nemzetközi bajnokságként lett kiírva, és végül három magyar
Versenyző állhatott fel a dobogóra. több kategóriában a sikereink is
feűlmúlták a reményeinket és az első három helyezést magyar
Versenyzők értékel. Itt szeretném meg említeni hogy az Alpok-Adria
kupában az 500 géposztályban több versenyző állhatott rajthoz..
Bánkuti Tamás Honda típusúversenygépével és Mogyorosi Baláns

Yamaháján. kiemelkedő eredményükkel hozzájárultak ahhoz a

kiemelkedő eredm ényhez ami a 2013 versenyévadban az Alpok_Adria
kupában a Magyar Motorsport Szövetség vers enyzői elének. A szakág
nyolcadik alkalommal írta ki az MZ kupát amiben 46 versenyző
váltott licencet és állt rajthoz. Tömegsport rendezvényeink is rendben

zajIottak

a

közönség

és a

versenyzők legnagyobb örömére.
Reméljük, hogy folyton növekvő állócsillagok és nemcsak hirtelen
lettínő üstökösök

lesznek.
Ezzel aláncéval le is zárult a2013. évi motorkerékpár sportszezon
A 2014. évre nem sok versenyt jelentettek be a szakágnak. A mai
gazdasági helyzet a sikert már egymaga is kérdésesséteszi. Mégis
reméljük, hogy a visszaesésseljellemezhető elmúlt esáendő mélypont
volt és a jövő év annáI szebb és értékesebb eredményeket fog hozni
Tarapcsák Péter
old Timer Szakágvezető

A Salak Szakág

2013. évi tevékenységénekértékelő anyaga.

A Szakági Tanács ebben az évben is elkészítettemindazon dokumentációkat, amelyek az év sorána tervszerű
és
folyamatos munkát a feladatok kijelölését lehetővé tették.
Szakágunk jelenleg 8 licenccel rendelkező klubból áll. Ezek felsorolva a következők: Big's
MSC; Center MSC;
Debreceni Speedway klub; Délkonstrukt SE; Motomax MSC; Speedway Club Gyula; Táck nacing
KFT; Vega
MSC;. Az e\őző évhez képest tehát jelentősen emelkedett a klubok száma, melyek sorába rtiv]desen
úja6b
klubbok feliratkozása is viírható, ami mindenképpen kedvező hatást gyakorol a jövő ulukulá.61.u.

Az idei versenyszezonban szakágunk salakmotoros éves ,,I'' licencet 5; éves ,'N'' licencet 7-et; FIM napi licencet
8_at; éveset l-et; UEM éveset 3darabot míg a Quad Fkat Track sportban ldarab éves,'N'' licencet
váltott'
Sajnálatos tény, hogy az idei esztendőben egy versenyzőnk, aki éves licencet váltott évközben
visszavonult az

aktív versenyzéstől, míg az idei esztendőben nem sikerült új salakmotor versenyzcít vizsgáztatnunk.

A

szakági tanács hét fő teriiletet határozott meg, melyek összességében a maEyar salaksport helyzetének
és
pályáinak más sportágakkal való együtt működésben a.átutpatyatjof,b kihasználtságát
voltak hivatva szolgálni.

A kitűzött feladatok:
l.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

A

nemzetközi szereplés lehetőségének biztosítása, elsősorban a szakági adminisztrációs feladatok
elvégzésével'A hazai rendezésű nemzetközi versenyek színvonalas Áegrendezésének

magyar salaksport nemzetközi megítélésénekjavítása érdekében.

A

20l2-ben megalkotott alapkiírás keretei közötti

lehetőség biáosítása

segítése, a

az országos

Bajnokság

megrendezésére, további hazai versenyek szervezésének segítése
A versenyzői utríLrrpótlás alaptervezetének megteremtése, a sport népszerűsítése,a jelentkezők számára
legitim gyakorlási lehetőség biztosítása
A tömegsport fellendítése a salaksportban, beintegrálása a salakpályákra a hobbi motorosokat iranyított
szabály ozott keretek között (feketeversenyek felszámolása!
)
Kihasználni a salakmotor pályák kiemelkedő arénasport jellegét és minél színesebbétenni
szakágunkat
úgy' hogy más sportágakat is bevonzunk a pályríkra versenyzés céljából

Sikeres Kupasorozat megszervezése és lebonyolítása után 2Ol4-re a Flat Track
Quadnak Bajnokság
kiírása.
Közösségfej lesztés, összefogás megszervezése

A n emzetk özi célkitűzések alaku
a.) hazai

lása

:

események. szereplések

20|3'ban több Világbajnoki és Európa Bajnoki rendszerben lebonyolított verseny került megrendezésre'

-

Speedway Grand Prix Kvalifikáció_Selejtező _ Debrecen

_

CsapatVilágkupaKvalifikáció-]Vuqlq!9

-

Salakmotoros Európa Egyéni Középdöntő

-

Salakmotoros Páros Európa Bajnoki Középdöntő

- Debrecen

- Miskolc

I

b.) külfi'ldi szereplések

_

Speedway Grand Prix Kvalifikáció-Elődönt<í

Lonigo - olaszországl

-

Egyéni Junior Világbajnoki kvalifikáció Lonieo - olaszország

-

Egyéni Junior EB Elődöntő

Pila-Lengyelország:

A

felsoroltakon túl klubjaink versenyzői 20l3-ban is számos meghívásos és egyéb nemzetközi versenyen is
indultak.
Sajnálatos hír az,

hogy Daragó

István 20l3-ban elvesztette

FIM CCP tagságát, az új FIM Pályabizottság

Igazgatő reform törekvéseinek következtében. Daragó István eddigi munkáját köszönjük.

20l3-ban az országos Bajnokság megszervezése az Alapkiírás vonatkozásában a rendező klubok problémái
miatt nem keriilt megrendezésre. Mindazonáltal érdemes figyelembe venni azt, hogy az oB megszervezése
alapszinten feltételezi hazai licence| rendelkező versenyzők felvonultatását, ami jelen helyzetben az egyik
legnagyobb gyengéje a hazai salakmotorozásnak. Mindez felveti annak a megfontolását is, hogy a kényizer
szülte formákban egyáltalán mennyire van létjogosultsága a pályák számától fuggő oB versenyek
megszervezésének.

Magyarországon ebben az esztendőben összesen 9 verseny került lebonyolításra, ebből hiírom esetében fentebb a
nemzetközi szereplésénélmár adtunk helyet. A további versenyek felsorolásszerűen a következők voltak:

Nemzetközi Meghivásos versenvek Magyarországon:

-

Pünkösd Kupa 5 csapatos meghívásos verseny _ Debrecen

Dél-Alföld Kupa _ Mórahalom (Polgármesterek Kupája I):
Big's MSC-Debrecen Speedway SE 43-49
Polgarmesterek Kupája II.- Debrecen:
Debrecen -Mórahalom 48-42

Az Adria Liga mag.varországi versenyei:

-

Csapatverseny négy ország klubjainak részvételével- Mórahalom

-

Páros verseny hat ország klubjainak részvételével_ Mórahalom

-

Debrecen Város Nagydíja, Nemzetközi Meghívásos egyéni verseny - Debrecen

Tabaka József a brit liga vérkeringésébe,oly sok év után, újra visszajutt atia a magyat salakmotorozást'
hiszen csapata, az Edinburgh Monarchs egyik legeredményesebb.'

A

jövőben a Szakágnak meg kell találnia azokat az ösztönző, motiváló szabályzőkat, amik a magyaÍ
bajnokságon elért eredmények alapján teszik elérhetővé a nemzetközi szereplést, tekintve, hogy így

minimalizálhatók az érdeksérelmek az esélyegyenlőség figyelembevételével.
Idén sajnálatos módon a magyar salakmotorozás két emblematikus szereplője

Sárkány Péter a a

is távozott az élők sorából.
MAMS és az FIM hazai technikai vezetője 60. éves korában a nyár végénhagyott el

bennünket. A Magyar Motorsport Szövetségnél több mint hrírom évtizedig, míg a Nemzetközi Motorsport
Szövetség berkein belül két éltizeden keresáül tevékenykedett.

Kővríri Kéuméra salak szakágvolt vezetője, az elsőFIM liJences nemzetközi tisztségviselőnk a közelmúltban

hosszú betegség után $3 éves korában hunyt el. Az év eleji közgyűlésen, amelyen személyesen is jelen volt, a
nyugodjanak

MAMS tiszteletbeli tagjának választoIta a kiildöttgyűlés. Munkájukat tisztelettel köszönjük,

békében' emléküket kegyelettel őrizzük, hozzálartozőiknak pedig ezúton is őszinte részvétünket
fejezzük ki
azzal, ho gy mielőbbi megbékéléstkívánunk számuka.

A salakmotoros szakág az idei évben új pályasportággal bővült: A Flat Track
Quadtlal:
A salakszakághoz csatlakozott

idérr a Flat track quad közössége,

akik őszinte örömürrkre

tevékenyen részt vettek

a versenyszervezésben, hiszen 5 versenyt is rendeztek 15 fős versenyzői létszámmal a 2glj_as
szezonban.
Kiírásra kertilt a Magyarország Flat Track Quad Nemzetközi Kuia Sorozat, melynek értelnrében'
két
kategóriában' négy fordulóra került sor két helyszínen Debrecen és Miskolcon, valamint
ne mzetközi szinten is
helyt álltak, hiszen szeptember 22-én

Magyarország-Lengyelország csapatversenyt rendeztek Debrecenben, ami
a magyar csapat diadalával ért véget (52-50)' Eredményesnek mondhatjuk az idei szereplésüket
hiszen a sorozat
végéneredményt is tudtak hirdetni' Reményeink szerint a 2014-es szezónban is egyiittműkoclhetiink
a Flat Track
Quad-al' mely új színt vitt a salakmotorsport palettájára'

A

versenyzői utánpótlás alaptervezetének megteremtése, a sport népszerűsítése,a
hobbisták számára legitim gyakorlási lehetőség biztosítása:

Folyamatos egyeztetéseink eredménye képpen szakági bizottságokat hoáunk létre, melyek
egy-egy meghatarozó
területen dolgozzák ki elképzeléseiket az adott területek fejlődését illetően, az utrírrpótlásés szabadidősport, a
média-marketing, ajogi-ügyrendi' forrásteremtés (pályazatiró-szponzori) csoportokra fókuszálva
elsősorban. A
bizottságok által elkészítettegységes keretes szerkezetbe foglalt moduláris program a Speedway
Evolution címet
-az
viseli. Annak tartalma nyilvánosság elé került, azon
Albók-Tavi t<it'etye'ett es kibővitett szakági
tanácsülésen, melyet a közelmúltban szintén a szakág vezetése hívott életre. A további
feladat a programok
népszerűsítése,az abbanszereplő feladatok közösségi végrehajtása.

20l3_ban négy klub rendelkezett salakmotor pályával ezek közül egy újonnan épült,
majd egy évközben
besziintette a versenyszeryezési tevékenységét,egy pedig nem újította-meg a pálya
iicencét.-A ntgy pályából
kettő esetében saját lehetöségrendszeriik felhasználásávil inten"iv gy.'-"L-ótoíozlatást
folytatnak, melynek
bízunk abban, hogy rövidesen eredménye is lesz.

Idetartozik az is, hogy ebben a tekintetben is feliratkozott a hazai salakmotorozás térképére
az Albók_tavi
salakmotor pálya Nagyhalászban, ahol a pálya áfuételére irríLrryuló kezdeményezés is már
folyamatban van.

Több olyan kezdeményezésis van hazánkban, mely hríailag előállítható erőcsúsáatásra alkalmas
kisgépek
építésébenérdekelt. A szakág törekszik ezek minél alaposabb feltérképezésére,
melynek során alapvető

feladatának tekinti a mindkét irányú informális tevékenységienntartását.

Közösségfej lesztés, iisszefogás megszervezése :

Az eddigi hivatalos gyakorlattól eltérően, nagy hangsúlyt fektettünk a tájékoztatásra, a szakági tanács
gyakorlatilag a nyilvánosság előtt folytatta tevékenységét.Megteremtettiik a széleskörű
ktizilsséli konzultáció
lehet<iségét is, környezetünk

értelmezhető javaslatait minden esétben figyelembe vettük.

A MAMS által

hirdetett

közösségi találkozók nagy részénjelen voltunk. Szakítottunk azzal á'gondolkodásmóddal
is, mely szerint a
szakágnak nem lehet önálló produktuma' hanem csak a kluboknak van il|en' Ennek eredménye
képpen szakági
kezdeményezésre több ízben jöttek létre találkozők, hivatalos vagy felhivatalos jelleggel.
Az osszefogás
megteremtésének egyik eredménye, hogy széleskörű szervezétiség élétrehívásával
igyeks;;k megválaszolni a
szakág fejlesztésévelkapcsolatos kihívásokat. Jelenleg is egyeitetés zajlik olyaí'folyamatokrál,
amelynek
eredménye az lehet, hogy még a közeljövőben közós téli kondicionáló edzőtáborokat
hozunk létre más

szakágakkal történő együttműködésben' Összességébenez a terület ami 2Ol3ban az egyik erőssége volt az új

szakágvezetesnek.

Egyéb feladatok ellátása:

A szakág vezetője felállította a szakági tanácsot, mely jelenleg is működik, ha nem is teljes létszámban,
a
távolmaradók pótlásáról a legközelebbi szakági értekezletig gond-oskodunk. A
szakági tanács iolyamatosan résá
vett a MAMS éúta|rendezeht központi eseményeken, meiyék soriárr javaslatainkkai
segítetttik á változófelben
lévő működési rendszer formálását. Bírói képzéstszervéztünk, metynek eredmenye_ként
i"gv.iaoor húsz új
versenybíróval gyarapodott a salakszakág. A MotorAge országos szakmai motofos
magazinbali'tolyamatosan
népszerűsítettük szakágunkat, versenyeinket, azonban ez a leheiőség általunk
ismeretlen okok miatt mar nem áll
rendelkezésre. Résztvettiink a MAMS által szetvezelt edzői tanfolyimon, gondoskodtunk
hogy a szintén a
MAMS által felállított szakkollégiumokban, úgy, mint spórtbírói, sportfelügyelői,arról,biztonságtechnikai,
környezetvédelmi, értékelő_i és média (egy-egy fiível) képviseltessík magunkit.
Fentebbi cselekmények
végrehajtásával úgy látjuk, hogy salakszakágunk MAMS vérklringésében törtéiő
minden eddiginél intenzívebb
részvállalása megvalósult.
Köszönet a salaksportot szerető, azon újságíró és média szakembereknek, akiknek
segítségévelamédiábanhazai
fajsúlyunkhoz mérten felülreprezentálva egyre népszerűbbé ismertebbé válik
,

sportág=unkl

Végezetül' értékelvea20l3. évet megállapítható, hogy az év elején kitűzött
alapvető feladatokat melyekben a
szakági tanács releváns lehetőségrendszerrel bírt sikéiesen vogreha.|tottuk'
aminek hatásara sikerült a magyar
saIaksport létezésétfenntartani.

Felhasználva az ez évi tapasáalatokat a 2014. évi sportági koncepcióban megfogalmazott
célkitűzések és
elvárások különös tekintettel a Speedway Evolution prolramunk következetes
iégrehajtása remélhetőleg

el

indítj a salaksportunkat a

Zsombó 2013.

ll.

fe

leme lkedés útj án.

17.

Nagy Róbert szakágv ezető
továbbá a szakéryt tanács tagiai

sUPERMoTo szAKÁe
20L3
Fsinotsiíg
A Magyar Motorsport Szövets ée által a 20].3_as esztendőben kiírt 4
fordulós Nemzetközi bajnoki sorozat rendben lezajlott. Bajnokságunkat
közösen rendeztÜk és bonyolítottuk |e Szlovák szomszédunkka|.
A bajnokság három fordulója hazánkban, egy Sztovákiában lett
megrendezve.
Helvszínek:
-KAKUCSRTNG 2013.05.05.
-

sLovAKt

Rl
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2013.06. 16.

GoKARTLAN D GYÖNGYÖS_V|SoNTA 2o13.o8.25.
- GOKARTLAN D GYONGYOS.VISONTA 20T3.09.22.
_

Nemzetközi bajnokságunkban három kategóriát jelöltÜnk meg.

sMl

Élsport

sMz

Utánpótlás

SUPERSTREET Hobby
M i nd há ro m kategó ria megfeleIő nevezős zámma l és értékethetően zaj lott
a teljes

versenyszezonban.

'1

A versenyek értékelésénél
kÜlön díjaztuk a Magyar a Szlovák és a közös
helyezetteket is.
Ve rse nyei

ken egyed

n bevezettü k a há ro mfuta mos tebonyol ítási
rendszert, mely szokatlanul nagy sikerrel zajlott a teljes verseny
n

Ü

lá l lóa

sorozatban.
Szakágunk a 20]-3-as évben négy alkalommal tartott közös
meglévő és leendő versenyzői számára.

edzésnapokat a

Szakágunk ezen a területen végzett munkája meghozta a gyÜmölcsét,
hiszen minden kategóriába slkerült újabb versenyzőket toboroznia.

Az utánpót!ás terÜleten végzett munkánk is sikeresen zajlott, bár csekély
számban, de sikerÜlt fiatalokat csábítani a versenyrendszerünkbe.
A szokásos éves d íj kiosztón kat 2ol3Decem be rében tervezzü k megta rta

A jövő évben is szeretnénk az idei szezonhoz hasonlóan kiírni a

négyfordulós bajnokságunkat. Sajnos azonban már most nehézségekbe
ütköztünk, mert a versenyrende zői visszaigazolások alapján még nem
biztosított az egyes fordulók megrendezése.
Szlovák partnereink is nehézségekkelküzdenek a Versenyrendezések
Ügyé be n.

Szakágunk az év hátralevő részébenmegtesz mindent a követk ező év
sikeres elindítása

ügyében.

t

n
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