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évi sportszakmaj beszámoló

2015 a nagyobb vá]tozásoktÓl rnentes év volt. A szakági tanácsok, a kollégiumok, az elnökség

mind

A

a megkezdett

munkát folytatták.'

is alkalmazott újítás,mely szerint a szakágak önállóan
gazdálkodhatnak bevételeik 100%-val, egy iól tervezhető szakági költségvetést
2013-ban bevezetett és azóta

eredményezett. A kiadásokat a szakágak jól tudták megtervezni' csakúgy, mint a bevételeket.

ahol azért óvatosabb Volt a becslés. Az év végénferrrrmaradó keretet a szakágak átvihették a
következő évbe, így van olyan szakág, amely nagyobb anyagi hártérrel indította a 2016-os
szezont.

Két szakágban történt személyi változás: Mohai }ános lemondása után Nagy Attilát ielölték
szakágvezetőnek a gyorsasági motoros tagszervezetek, enduro szakágban pedig Hadobás
Áaam váltotta Sasvári Sándort a tisztségben.
Több úi kollégiumot is létreho zott azelnökség: az Öreg motorosok kollégiuma a régi, már nem
aklív versenyzőket fogja össze' Vezetője Zsembery Barnabás, aki lelkiismeretesen fogja össze

a régi idők autó-. motor és motorcsónak versenyzőit- Évitöbb alkalommal is szerveznek
taláIkozókat, amelyen a kollégiumvezető úr javaslatára aranylicenc kerül átadásra azon volt
versenyzők számára, akik eredményeikkel kiérdemeltéka címet.

Az Elekrromobilitás Kollégium egy új iranyt céloz meg. KömyezetkíméIő elektromos motort
bocsájtanak rendelkezésre, amellyel már több enduro és endurocross versenyen is rajthoz
álltak már. A kollégirrm vezetője és a projekt kitalálója Gerendás Szabolcs.

Űj

vezetóje lett

az Ed'zői Kollégiumnak; Kuncz Richárd vette át Szabő Bregyó feladatát.

Elsődleges cél a rnotorsPorton belül az edző minősítések kidolgozása, az á||amilag elismert
edzői végzettséggelrendelkezők listájának összeállítása.
Fontos változás történt három további kollégium életében.A Sportbírói, a Sportfelügyelői és a
Biztonságtechnikai kollégiumot az elnökség {isszevonta, a három terület feladatát a

el

ezenlul. Vezetője Suhrs-Juhász Tímea, aki szoros
együtrmííkódésben dolgozik tovább a kérkorábbi kollégiumvezetővel, PálLász]óval és Fülöp
Sporlszakmai kollégium láqa

Ferenccel.

A 20l5" évi versenyévadban 67 tagszervezetr'ink 794 versenyzőr inrlított a versenyrendszerben,
valamint 69 versenyt engedélyezftink" lsmét cltthont adtunk számos nemzetközi versenynek:
FIM oldalkocsis világbajnokságnak adolt otthon elsíj alkalrirnmal a Pannóniaring' A

Versellyzőkllek és a tisztségviselőknek annyira tetszett a pálya vona]vezeté.se és a szervezés
rnirrosége, lrogy 20J 6_barr js szíveserr visszajönnének velserryezni.

FIM Baja Világkupának Veszprémben, Európa-bajnokságnak Sárváron. Debrecenben hárorn
EB esemény is volt:' egyéni elődöntő, U21-es elődöntő és páros döntő. Az Alpok-Adria
nemzetközi sorozat 1-1 fordulójának is otthont adtunk gyorsasági és enduro szakágban.
Szárnos versenyzőnk szerepelt világ- és Európa-bajnokságon és kupán, illetve egyéb regionális
és rremzetközi versenysorozaton, ahol tisztességgel helyt álltak.

MAMS ÉVSportolóját: felnőtt,
női és utáIrpótlás jelölteket várturnk. A beérkezett jelölések és eredmények alapjan Chrobák
Járros lett az ÉvFelnőtt Sportolója, Kis Viktóri a uzÉ,Női Sportolója és Virrcze Viktória Hanna
uz É,U tánpótlás Sportolója.
2015-ben először jelölhettek a szakágak három kategóriában is

2015-ben

a MAMS 8

tisztségvise]ővel képviselte magát

a kiilönböző

nernzetközi

szervezetekben (FIM, FIM Er_rrope, Alpok-Adria bizottságok): Btrlcsu Rezső a FIM gyorsasági
bizottságának vezetője,Ző|yami Andreát a FIM női bizottságának tagja, Sasvári Sándor a FIM

Europe enduro bizottságának tagja és az Alpok Adria Enduro bizottságának vezetője,
Hadnagy józsefet a FIME drag bizottságában, Gyorffy Álmos a gyorsasági bizottságban tag.
Daragó István halála után a salak szakág dr. Senyei Györgyöt jelölt a FIME sa]akbizottságába,
ahová sikeresen be is választották. Senyei Gyorgynek novemberben már lehetősége is volt
lrazánkat képviselni a bizoitsági ülésen.

Évelején szokás szerint megtartottr_rk a szakember képzéseinketközös sportfeltigyelői és
versenyigazgatói képzéstBudapesten, majd külÖnböző szakági bíróképzéseket szerte az
országban.

A

Szövetségi Sportszakmai Tanács eredményesen végezte munkáját,201S-ben 5 ülést is
taricrttunk, arnelyeken a spor|szakmára kíható döntéseket hozfunk.

Osszegzésképpenelmondhaló, hogy a szövetség, a szakágak és a tisztségviselők egész éves
onzetlen rnunkájának köszön}retően a magyar motolsPort Versenyrendszere a szabályoknak
rnegfelelően

rnúíködík.

BLrdapest,2016.
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A Dragbike Szakág 2015-ös éve

2015-ben a -szakágurrk két nemzetközi eseményt szervezett melyek ktjzÜl a Superstreet Európa Kupa
kunmadarasi futama'kiemelkedő jelentőségű vo|t! Európa dragbike versenyzői elismeréssel gondolnak

a magyar dragbike versenyekre, s előszeretettel látogatnak hazánkba. A kunmadarasi dragpálya
Európa szintű" így folyamatos az esélyünk Európai vagy akár világversenyek szervezésére !
A hazai Versenyt a tömegsport jelleg erősödése jellemzi, kicsit az élsport rovására. A válság óta azonban

ez inkább egy építkezéskezdete lehet, hiszen az utcai kategóriákból többen profi kategóríákba
léphetnek. Több mint 200 versenyző állt rajthoz 2015-ben, s legalább 8 ország képviselői vitték a
hírünket!

Kiemelkedő versenyzőnk Lencsés Donát Dániel olyan fejlődést mutatott, mely elismerést vívolt kí
versenytársai szemében is, ami a hazai dragbike sport fejlődése szempontjából is nagyon fontos.
Új kategória bevezetése is szükségessé válik az élsport kategóriák színesítéseérdekébenés tovább kell

erősítenÜnk a nemzetközipozíciónkat, mert ezt nagyon könnyen elveszíthetjÜk!
Stunt riding kategóriában a 2015-ös év várakozásainknak megfe|elően zajlott. Lebonyolítottunk négy
fordulót melyből így érvényesmagyar bajnokság jöhetett létre.
A helyszínek:

Március 2L Motorkíállítás Hungexpo:
Nagy nézőszámmal

1_3

Divizó l versenyzővel és 4 versenyzővel a junior kategóriában.

Április 25. Pécs Expo center, meghívásos Verseny:
Első verseny ezen a helyszÍnen, amely a vártnál is jobb szervezéssel és nézőszámmal zajlott egy
ragyogóa n kialakított helyszínen.
9 Divízó l versenyzővelés 3 versenyzővela junior kategóriában.

Május 1. Kunmadaras Motoros Majális:
5ok embert megmozgató eseményen szokásos módon nagy sikerrel szerepelt a stuntriding sport is
14 Diviző l versenyzővel és 6 versenyzővel a junior kategóriában.

A ugu
..

sztus

]-4_

15.' Kun nrada ra s Autós

Motoros gyelrsu

lá s

:

Unnepi hangulatban r,endeztÜk a bajrrokságunk záró fordulóját" A megszokott helyszín és az ídőpont
szokás sok nézőt Vonzott.

Évvégénmég csak reméltük /azota bizton tudjult/, hogy ez a fr:lyamat, ami pár éve elindult a
5tuntriding sportban, az hasonló lendülettelmegy tovább 2016-ban is. Ezt az év végéntörtén szakági
felelős váltása Sem ZaVarta meg.
További pozitív előrelépés a sportág életében, hogy nemzetközi/FlM Europe/ szinten is továbblépés
mUtatkoZik a stuntriding nemzetközi versenyiporttá válásábanI

2016-os tervek:

Szeretnénk a bajnokságot 5 fordulósra bcívíteniéserre minden esélyünk meg

is van

a 6 bejelentkezett

helyszínnel"

Valamint szeretnénk kormányzati támogatást és nemzetközi elismertséget is kivivni ennek az igen
látványos és általunk oly nagyon szeretett sportnak.

Had nagy József Szakágvezető

Salakmotor szakági beszámoló 2015'

A salakmotor szakáB működéséről nemzetközi viszonylatban:

Az

újdonsült nagyhalászi klub tétovázásának köszönhetően, Valamint Daragó lstván
sportszakmai lobbi tevékenységénekeredményessége okán Debrecenben 3 db jelentős FlME
esemény kerÜlt megrendezésre, egY Páros EB döntő, és egy Egyéni EB kvalifikáció (eredetileg
ez lett volna a nagyhalászi verseny), és egy junior EB kvalifikáció' Az eredményességet
tekintve lehangoló a kép. A páros Versenyen a magyar csapat hazai pályán csak az 5' helyet
tudta megszerezni (a 7 induló közül), a kvalifikációs versenyeseményeken történő magyar
rajthoz állásokat inkább kudarcként foghatjuk fel, sem Tabaka József, sem Magosi Norbert,
sern Benkő Roland nem tudott az egyéni (FlM, FlME) selejtező versenyekből továbbjutni.
Benkő Roland az angol ligában tudott egy szerződést kötni a teljes szezonra, de az itt
felmutatott eredményessége zéró volt.
A salakmotor szakág műktidésérőlhazai viszonylatban:

A hazai Versenyszezon 3 db egyéni oB futamra, egy hagyományos debreceni {augusztus 20.)
eseményre, és egy szintén Debrecenben megrendezésre kerÜlt meghívásos csapafuersenyre
korlátozódott. A meghívásos versenyek évek óta ugyanazokkal az ,,arcokkal" kerÜlnek
lebonyolításra, a szervező sporttársak anyagi rnegfontolás miatt tartózkodnak a magasabban
kvalífikált versenyzők rneghívásától. Az idén - ráadásul - a tradicionális augusztus 20.-i
Verseny az időjárás viszontagságai miatt meghiúsult. Az egyéni oB működése pozitívum, de a
szűkös versenyzői létszám miatt a nem túl szerencsés 12 versenyzős formát kellett
lebonyolítani. Mindezek ellenére az oB ügyét sikerként kell elkönyvelni, ezen az úton lehetne
tovább építenia szakág sikeres műkridését.(A képletet kissé beárnyékolja az a tény, hogy
éves szakági drjkiosztó Ünnepség - immár szokás szerint _ érdeklődés hiányában nem lett
megszervezve.)

A

is sok

problémával kellett szembesülni,
elodázhatatlan felújítások elvégzésérelesz szükség a közeljcivőben Gyulán és Debrecenben
egyaránt. ltt külön kiemelném, hogy a debreceni pályával kapcsolatosan felerősödtek az
á

létesítményektekintetében továbbra

lságos zaj-problémák.

Utánpótlás neveléssel jelenleg és kizárólag Debrecen foglalkozik, a munka hatékonyságáról
íncs meggyőző bizonyíték.

n

Sajnálatosnak tartom azt az irányt, hogy a salakmotor sport hazánkban elkanyarodott a
,,hobbisták" irányába, akik - egyébként - saját magukra nézve is veszélyes játékot űznek.
2015-ben továbbra ís előszeretettel látogatták az illegális (verseny) eseményeket. Sokuk
míndenfélelicenc és biztosítás híányában, egy kisebb részÜk kÜlföldön kiváltott licenc
birtokában sportolt {paneserkodott).

A szakág marketinglmédia munkáját a 20L5-ös esztendőben szükségtelen értékelni,nem

volt ilyen munka. A szervezők a régi, bejáratott dolgokban bíznak, amÍk kevésnek
bizonyulnak a sportág iránti érdeklődés visszahódítására.

Az egyesületek a saját finanszÍrozásukba nem engednek betekintést, ezért esak arrÓl tudok
beszámolni, hogy - szakágvezetőként - milliós nagyságrendű támogatást (versenyfelszerelést
és készpénztirányítóttam a versenyzők.(Magosi, Tabaka, Benkő), a debreeeni klub, és a
gyulai klub irányába.
A szakági keret felhasználása hasra Ütés-szerűen működött, a legszÜkségesebb sportszakmai
kiadásokra letl fordiwa (licencek, stb.)
A.nézői bevételek csökkenő tendenciát mutatnak, köszönhetően
és média munkának.

a nem elégségesmarketing

Célkitűzések a 201-6-ös szezonra: a felsorolt negatívumok csökkentése, megszüntetése.
Kelt, Miskolc 20L6. április

Jacsó Tibor
sk.

szakágvezető

1.

SPORSZAKMAI beszámoló
A MAMS Enduro Szakága Z015-évi
munkájáról
A MAMS Enduro Szakága 2015-ben kiírta az Enduro,az Endurokrossz
Bajnokságot, a Tereprallye, Hard Enduro és az Extrém Enduro Kupát.

Az Enduro Versenyek

köziiLl 6 versenynap rendben megrendezésre

kenilt,

íEy a bajnokság értékelhető volt , |lz indulóval és 102 pontszerzővel,, az
Alpok-Adria országok versenyzőinek részvételével.Az abszolút első
helyezést Radek Bohuslav (sK) szerezte meg.A csapatversenyben 11
nevező volt. A kaposvári rendező engedéIyeztetési problémiíkmiatt az év
elején visszalépett a rendezés jogától.

A SuperEnduro Világbajnokságon is képviselik országunkat pilótríink.
Németh Kornél a Prestige; Firtosvríri Gábor, Zsigovits Norbert a Junior és
Holló Bence a National kategóriában indultak. Nagy fejlődés eZ a Sportban
és reményeink szerint osztönzőleg

hat

a

jövő nemzedékeire.

Legiobbjaink részt vettek az Alpok-Adria versenysorozaton melynek zfuő
szlovákiai fuatama elmaradt . AzE3-as kategóriában Tóth Barnabás 3.
pozícióban vé gze tt. Az országok csapatversenyében második helyezést
érttik el!A csapat tagjai Dési János, Hadobás Ád,í-, Jager Iswán, Tóth
Barnabás. Gratulál unk a részlvevőknek !

A Hatnapos csapar világbajnokság Kassa-i futamára 9 fővel képviseltettÍik
magunkat. A Trophy csapatban 2 sajnálatos sérÍilésis történt amely miatt
az cisszetettzl. helyén végeztÓnk. A Club csapatban az első napon két

versenyző is túlléptea maximális késésíidőt így ők joker felhasználásával
folytatták a versenyt. Az értékeltversenyzők koztil az alábbi eredmények
szü]ettek: Kátai Péter EZUST, Csorba Ákos, Hadobás Ádám, Holló Bence,
Tóth Barnabás BRONZ minősítés.

Az Endurokrossz bajnokság 7 versenye rendben megrendezésre kerúlt,

Versenyenként 1 50- 200 indulóval , 2'63 pontszerzővel . Ez a versenyforma
vanzza a legtobb résztvevőt, a versenyek rendezésére is túljelentkezésvan"
A versenyeinken sok Szlclvák, Román versenyző emeli a bajnokság

színvonaját, ahol a Motokrossz szakágból is sok részvevő volt " Az IFI
VersenyZők és a II1"_ osztály létszáma ígéretesenemelkedik, innen jÖnnek
majd az utánpótlás versenyzők a sportunkba" A Női versenyzők kozül a
legeredményesebb 3 hölgynek különdrjat tudtunk átadni az év végén.

A Terep-rally Versenyeinket az MNASZ TR Versenyeikkel közösen
bonyolítottuk, a kiírt 8 verseny rendben megrendezésre került, de a
bajnokság nem volt értékelhető, a résztvevők alacsony létszárna miatt. Így
csak a legeredményesebb versenyzőt tudtuk kihirdetni az év végén.A
Terep-rally versenyeinket az MNASZ TR versenyeikkel közösen
bonyolítottuk, a kiírt 8 verseny rendben megrendezésre került' de a
bajnokság nem volt értékelhető, a résztvevők alacsony létszárna miatt. Így
csak a legeredményesebb versenyzőt tudtuk kihirdetnl az év végén.A
Hungarian Baja keretein beltii Tereprally Világkupa és Európa Kr-rpa futam
kenilt megrendezésre magyar indulókkal .

Az Extrém Enduro Kupasorozat4 versenye rendben megrendezósre került,

Versenyenként 15-40 indulóval. A rendezvények magas színvonalon
zajlottak de ennek ellenére is nagyon kevés a bátor jelentkező aki hajlandó
megmérettetni magát. Sajnos a magas rendezési koltségek és az alacsony
indulói létszám miatt a rendezők dolga nagyon nehéz.

A Hard Enduro versenyink 3 Romiín helyszínen kerültek lebonyolítiásra. A

Versenyek 2-300 fős résztvevői létszárnmal kerÍiltek megrendezésre, ebből
50-60 Magyar indulóval. A rendezők nem tartották be az álta]iínosan
elvárható FIM szabályokat, soksZor a versenyeket egyéni elképzelések
alapján értékelték.A színvonalas pályríkon ,igaz'i kalandot jelent minden

résztvevőnek ez a Versenyforma, de többszar bebizonyosodott, hogy a
rendezők nem képesek gondoskodni a résztvevők biztonságáról ' Több
Versenyző a pálya kÓrnyéki házakban éjszakázott, vagy a saját erejéből,
éjszaka keveredett vissza a depoba .Ez így kaland, de veszélyes és nrégis
népszerí1eZ a Versenyforma a VersenyzőkkÓzatt" Mivel az Ósszes rendező
ktilfÓldi, nincs Verseny bejelentés a MAMS felé , ezért nincs meg a fedezeÍ

a MAMS felugyelők utaztatására. Így u kupasorozatot a rendezők web
olda]ain megjelenő eredmények alapján értékeltük.A sorozat
Iétjogosultsága hogy újabb versenyzőket hoz a szakágnak.

Az évfolyam;ín fegyelmi vétségnem volt. A megtörtént balesetek
emzéséveli gyekszünk alaposabban felkészülni a biztonsági fel tétel ek
javításával, a további balesetek elkerülésére.
el

zal6

évre 5 Enduro rendezőnk van

oB futam

rendezésére, melyek

közül 2

lrelyszín ktilföldi (Szlovákia' Románia). 6 Endurokrossz oB versenyt
tervezt-ink, az Extrém Enduro , a Hard Enduro a Terep-rally versenyek
meghívásos kupasorozatként kertilnek kiírásra.
Hadobás Áa'im

szakágvezető

old Iirner szokÓ9i beszÓmolÓ

2015

A szokÓg életébeno 20l5-ös év nogyszerŰ eredményeket hozott. Az évek oto

megrendezett MAMi Kupo mellett oz orszÓgos Bojnoksig is megrendezésre kerÜlt
hozoi versenypólyókon. Hot hótvégén keresztÜl. egyre növekvő létszom mellett,
közönségsikert orofvo, szoros versenyeken dőlÍ el oz év végi bojnoki cím sorso. A
versenyeken o nevezók Óltogos létszorno 90-95 fó. Sok Újrokezdó melletl Új versenyzok,
kotegóriók is kiolokultok. Ennek köveikezÍében o 20l ó-os évben Új koteg Óriók is kiÍrÓsro
kerÜltek, omivel o szokóg egyre szélesebb körben tudjo népszerrjsíteni o

motorversenyzesÍ.

A versenyeken kiemelt figyelmet szenteltek o szervezók o boleset_megelózésnek, és oz
oBB-vel közös progromon ingyenes vezetéstechnikoi okiotósokot is tortotiok o nézők

szomÓro is. A ToMMot oktotói csopoto Óltol végzett képzéseketrernélhetőleg o
hétközno pokon is. hosznosítoni tudjók.

A szokÓg o

regisztrólt rendezvények elókészítésébenis oktív szerepet vólloli" A
szervezők igyekeztek o szÜkséges biztonsÓgi feltételeket megteremteni. Ahol
hiÓnyossógot toposztoltunk. ott o szervezőkkel egyeztetiÜk, hogy o kovetkezó
években mílyen módosítósokot szÜkséges elvégezniÜk.

Az év végi díjÓtodón o MAMS vezetése ís jelen volt, ezel is elismerve

oz

eredményeinket. A díjkiosztón megjelent nogyszőmv vendég o 20l,!Ös eredmények
mellett oz idei év terveit is megismerhette.

--

A szokÓgí költségvetés nbgyon kís pénzből gozdÓlkodik" Az olocsony licencdíjokkol oz
o célun&-hogtLminél konnyebben elérhetŐ legyen kís pénzből is q-notoLversenyzés.
Ezt olyon olcsó kotegóriÓk igozoljók' minl o Simson, MZ, Youngtimer'

Összességében elrnondhotjuk, hogy nogyon nyugodi, de sikerekben gozdog 20l5-es
évet zórhottunk, és ezzel megolopoztuk o következő éveket.
ToropcsÓk Péter
szokÓgvezetó

-'

Tisztelt Elnök úr!
A gyorsaságiszakág,2015. évibeszámolóját az alábbiak szerint terjesztem az Elnökség elé.

Magyar Nyílt Nemzetközi Gyorsasági Motoros Bajnokság (továbbiakban oB) időpontjai:
20r.5.04.18-19.
2015"05.30-31.
2015.07" 18-19.
201"s"08.08-09.

2015.09.11-13.

A bajnokságban.17 Magyar licence-t kiváltó versenyző indult összesenI
Ennek következményében Magyar Bajnokot a szabályok értelmébennem tudtunk kihirdetni,
kategóriánként a legjobbak kupa díjazás mellett, a 201-5 év legeredményesebb versenyzője (az adott
kategóriában} kitüntető címet adományozta a Szakági Tanács {továbbiakban SZT). A
versenyhelyszíneken a SZT részéről mindig volt sportszakmai képviselete a versenyzőinknek.

A bajnokság, így az AA versenyek megrendezése könili bizonytalanságok jelentősen rontották a hazai
bajnokság indulóinak számát. Az emeJkedő nevezési díjak, a promoter idény közbeni
szabályváltoztatási törekvései és nem utolsó sorban a műszakigépáwétel, óvások és technikai
szabályok be nem tartása naByon rosszat teltek a szakági munkának. Ezek a hiányosságok, hibák az
AA szlovák promoterének és az AA műszaki bizottságának köszönhetőek, melyeket Győrffy Álmos,
mint szakági tanácsunk és a FlM Europe gyorsasági bizottságának tagja, műszaki tanácsadója
A szakágat éríntően86 regisztrált Verseny lett bejelenWe ebből 83 a Pannónia- Ringen került

megrendezésre.

.

Az utolsó kettő futamról egy csapatnak köszönhetően elkezdődött egy média munka (verseny előtt
alatt és utáni nyilatkozatok) aminek folyatatása esetén remélhetőleg szélesebb réteghez tudjuk
eljuttatni az információkat a Gyorsasági motorversenyzésről
A szakág életébenmeghatározó volt a szakági tanács valamint a szakág vezető személyének
változása, ez kihatássalvolt az addigra elfogadott és beindított folyamatokra, amik magukon viselték,
hogy egy új vezetés veszi kezébe a szakág irányítását. Az akkor megfogalmazott célok felé vezető
úton még nem sikerült végig menni' Gondolok ítt a média megjelenésekre, új versenyzők bevonására
valamint a szolgáltatás alapú szakág rnűködtetésére. A megfogalmazott célok reális nnegvalósulására
a iővő évben kerÜlhet sor. Ehhez az SZT-nek kell meghoznia a határozatait é5 a szabály tervezeteket,
amik folyamatban vannak. Elkezdődött a Magyar Kupa versenyfeltételeínek leegyeztetése, amitől a
sportág létszámának szélesedésétreméljük" Amint elkészÜl, a szabálytervezet elkezdődhet a
partnerek felkutatása akik, mint lebonyolítók és promoter valamint médiafigyeiő tudják hatékonyan
segíteni az S7T munkáját.

2016 évi tervek
Elindul a Magyar Kupa sorozat, ahol a szakág a tömegsport felé nyit. A várható indulók számát
nagyban befolyásolja a nehézkes sportorvosí viesgálat miatt nehezen kiváltható éves licenc, de az
előzetes információk alapján 30-40 fő részvételéreszámítunk az első versenyeken három
kategóriában. 600 Open, 1000 open és Youngtimer 600.

Rövidpályás

és Utánpótlás versenyek

A tárgyévre vonatkozó szabályok és szerződésEk szerint bonyolódott a közös

nyílt Szlovák, Magyar

bajnokság, meiyben Cseh versenyzők is részt vettek.
A bajnokság hat fordu!ós volt versenyenként két futammal, melyek a kiírások szerint probléma

mentesen bonyolódtak le. Három Magyar helyszín volt, két Kecskemét egy Pannonia ring, két
Szlovák, Dunaszerdahely jobb és bal körcin, Valamint egy a Cseh, Vysoké Myto pályákon. A Magyar
rendező a Sand|ander Kft, akinek tárgy évre promóciós szerződése volt a szövetséggel 1 év + 5 6y,
melyet az év végénírásban felmondott (vélhetően ráfizetéses rendezés miatt).
A versenyeken összesen 89 versenyző vett részt, melyből 20 Magyar induló volt' Minden kategória

értékelhető. Automata kategóriában 25, Váltós kategóriákban 27, Robogó kategóriákban 37
versenyző ált rajthóz a versenyeken.
A nyolc nemzetközi kategóriából hét kategóriában indult Magyar versenyző. Sportolóink három
Bajnoki címet szereztek, három második és két harmadik helyezést szereztek a bajnoks ágban.
Versenyzőink automata kategóriában 9 {Kiss Kevin), váltós kategóriában 13 (8 oláh Barnabás, 4
Számadó Máté, 1 Görbe Soma) robogó kategóríákban 8 (4 Gáspár Attila, 3 Surányi Zoltán, L Szöllösi
Benedek) futam győzelmet szereztek. Kiemelkedő sikert hozott a MÍni GP Junior kategória ahol az
összes futamot magyar versenyző nyerte.
Az éves díjkiosztót a MAMS rendezte 2015. Január 30 szombaton, Kondor Béla közösségi házban.
2016 tervek az utánpótlásban

Jövőkép: Az SNF és a MAMS UP megállapodás a jÓvő évben érvényes. A Technikai szabályok a
tapasztalatok alapján mínimálisan változnak, melyek a három szövetség általi egyeztetések során
egységesültek" Az egységes Alap kiírás is elkészÜlt. A Cseh, Szlovák és Magyar szövetség országonként
két íutam megrendezését Vállalta melynek időpontjai egyeztetés alatt vannak. A bajnokság nyílt nincs

külön nemzetiértékelés.A magyar futam megrendezését egy Új támogató és szervező segítségével
sikerűl megvalósítanunk.
Összességében
A szolgáltatás alapú szakág első lépéselehet amennyiben sikerül, pályázatfigyelő céggel
együttműködésre lépni, s2intén fontos lenne, ha a médiafigyelésÜnk is rendeződne'

Röviden a teljesség igénye nélkül készűlt beszámolóm a hívatalos dokumentumok alapján, amit a
MAMS titkársága és az SZT bocsátott a rendelkezésemre és a személyes részvételemból fakadó
információkból.
Sporttársi Üdvözlettel:

Nagy Attila,

MAMS gyorsasági szakágvezető

Sportszakmai beszámoló a

A MAMS

MAMS

Quad Szakága 2015-ös rnunkájáról

Quad szakága az e]műlt Szezonra kitűzött terveit maradéktalanul

teljesítette.

Bár a szakágban egyelőre továbbra is csak a quad track ág miiködött
összefogottan, a quadkrossz, a quadsprint versenyek még csak regisztrált
Verseny formájában kerültek megrendezésre. Öt regisztrált quad eseményt
engedélyeztünk a szezan során.

A

Quad Track oB öt fordulóban került kiírásra, mely fordulókat meg is
rendeztek Miskolcon illetve aZ utolsó fordulót Vasadon" A vasadi
pályatulajdonossal továbbra is együttmtíködésben maradunk, így idén is
biaosítva lesz ez a helyszín.
Prestige kategóriában sikerült értékelhető bajnokságot rendezni, míg open
kategóriában többnyire csak napi licences versenyzőkvettek részt, kipróbálván a
qu adozrís'nak-e me-_valfaiat

Quad Track versenyzőink

Lengyelországban

két alkalommal

és

Németországban is részt vettek meghívásos Versenyeken, ahol minden esetben
lnagyal versenyző állt a dobogó legfelső fokán, ráadasul Nérnetországban
rnindkét kategóriában magyar quad versenyzö tudott diadalmaskodni.

Szakágunkban fegyelmi vétség,versenyeinken óvás nem történt.

Debrecen, 20 |6.január
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A Magyar Motorsport SzÖvetség á1tal a 2015_ö
eSZtendŐben kiírt 6 fordulós Kupa SorozatbóI min
a hat fordulÓ lebonyolitásra kerüft, de Sajnos CSa
a kategÓriák össZevonásával . Az év véqi értékelé
a CSekéty résztvevők száma miatt értéke1hetetle
volt.
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Kupa forculÓkra írná ki aZ oLD TIMER szaká
rendezvényein belutí lebonyoIításban.
Versenyek száma 6 f ordulóban Lenne megt^ratár azva
kategóriában (S1, s2)
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Tisztelt Elnökség!
2015-ben alapos reformálástlkkal kezdtük meg az MX szezont.

2014" december ].1-én a szakosztályvezetői értekezleten sok új változást és átalakítást
tárgyaltunk meg az egyesÜletekkel. Voltak döntések, amiket átrágtunk és megvitattunk.
Fontos változások léptek életbe a kategóriák és a Versenyrendszer területén is.
20]"5-ben 262 versenyző váltott a szakágunkban licencet. Ez emelkedő számot mutat az
előző évhez képest.
Pár gondolatban az idei rendezvényekről:

--!LB: átlagosan ]-11versenyző vett részt a bajnoki versenyeinken, amijelentős növekedés az
elmúlt évhez képest. Az új versenyrendszer-átalakÍtásnak köszönhetően újra nézők töltötték
meB a pályák környékét. Pörgősebb, látványosabb lett az Mx-pályák élete.

MXmánia Kupa: Sikeres, 1'20-L70 motorost megmoz8ató sorozat, amely az idén az ország
közepe felé ís ellátogatott' Az összevont minicross Versenyek és Pitbike futarnok nem hozták
a várt versenyzői létszámot, így elgondolkodtató jövő évben a megrendezésük.
_

- Minicross: A rendezvények kitűnőek voltak. Az MX50-MX65 kategóriákban jelentős volt a
versenyzői létszám növekedése. Új patyal ís beléptek a körforgásba, mint például Esztergom
és Kaposvár. A nem különálló

minicross versenyek az MXmánia Kupában kaptak hetyet az év

során.

Az utánpótlás a junior kategóriákban rendkívtil megerősödött,
85-ös kategória létszáma, akik versenyenként 1G13-an voltak.
- Csapatversenv:

viszont nagyon visszaesett a

A nagy múltúgyáli motocross pálya adott otthont a Versenynek. A rendező

egyesÜlet kiváló munkát végzett!
Nagy előkészületek előzték meg a rendezvényt, hiszen egy más megvilágításban, kicsit a VB
szabályait beveWe írtuk ki a Versenyt, A verseny tökéletes, izgalmas, pörgős és kitűnően

megszervezett rendezvény volt, 11-3 nevezővel. A verseny talán egy negatívuma a csapatok
nem megfelelő összeállítása volt, mely nem a licencek és szponzorlicencek figyelembe
vételéveltörtént. Ezt a jovő évben tisztába kelltennijogilag.

Váloeatott: A felnőtt csapat nem Vett részt a FlM által felügyelt nemzetközi versenyen. A
juniorok krjzött Kovács Áaam Zsolt a kegumsi EB-döntőn vett részt a 65 köbcentis
kategóriában, ahol technikaí problémák miatt a 26. helyen végzet|. A junior világbajnokság
keretein belül megrendezett Open Európa-kupán viszont az előkelő 2. hetyet szerezte meg a
spanyolországi El MolarbanI
_

Eredménvek:

A 2015-ös év nem hozott kiugró
eredményeket az elmúlt évekhez
képest, de
meglepetések,
drámák az év során. Az élsport
kategóriák eredménylistája:

1"0.

voltak

MX2: HUGYECZ ERtK (Team
HTS t(TM)

l.O. MX1":.SZVOBODA BENCE
(Team HTS KTM)

UMX2.: RoZGoNYl Áros
1Husqvarna Maurer Racing Team)

ll O MX1: ZSIGOVITS NORBERT
(601 Motorsport)

PénzüeY:

A 2015-as szakági keretbőt támogattuk
versenyzőink kÜlföld' versenyeken
való részvételét,
valamínt segítettÜk a
hazai Versenyrendezőket az időmérés
és az egészségÜgyi szolgáltatás

költségeinek áfuállalásával'
biztonságának növelése

A

szakág vásárolt 35o

céljából.

db Ll'loJlU
elhajló műanyag
llludílyd8 karót a

pályák

A szakág 20L6-os pénzügyi eredményé
t az év elejí megtakarításból szeretnénk
pozitívan és
tartalék számlaösszeggel zárni.
Nagy segítségvolt a szövetség
részéről,
hogy a szakágak
önállóan kezelhetik kiadásaikat
és bevételeiket, ísv a gazdálkodás

rendelkezések belső szabályozásban
maradtak.

és a

pénzügyi

Az idei évben a tapasztalatszerzésre
és a 20L6-os év átszervezésére fektetem
a legnagyobb
hangsÚlyt: szeretném bevonni
az egyesületi vezetőket is a munkába,
hiszen ők is nagyon
fontos szereplői egy síkeres
201'6_os MX felépítésének"
Reméthetőleg a jövő évi
még pozitívabb és sikeresebb lépésekről
tudok beszámolni az elnökség
,T::j:j*"'ben

Kérem a Tisztelt Elnökségi
Tagokat a 20]-5-ös beszámolóm
értékeléséreés elfogadására"

Rákos Róbert MX szakágvezbtő

M a gyn r MoÍorspo rt Sztivetség

20l6. évi szakmai terv

Felada tok

A Szövetség

a 20l6. évi szakmai feladatokat az Alapszabállyal, illetve a nemzetközi

és egyéb szabályzatainkkai

összharr gban határozza meg.

Versen ys port

te rü

letén (érin tett sza kága k esetében)

_ a

nemzetközi szabályoások figyelembe vételévela magyar motorsport versenyrendszerének
folyamatos mijködtetése. A szakági alapkiírások' versenynaptárak és versenykiírások elfogadása, azok
alapján a versenyrendszer működtetése, versenyek rendezése, kitlönös tekintettel a bajnokságokra és
kupasorozatokra

az utánpótlás nevelés koncepciójának szakágankénti kidolgozás4 venenyrendszerének kialakÍtása'

_
*

bajnoki

és' kupasorozatok ki

Írása és m riködtetése

a kialakult minimumvizsga rendszer mtikÖdtetése azokban a szakágakban, ahol ez indokolt és műkajdik
(dragb ike' gyorsasá gi, m otocross' old t irner, salakm otor' supermoto)

a Sporttörvény által elóírt feladatnak való megfelelés a magyarorsági motorsport versenyrendezések
rekintetében (a MAMS versenyrendzserén kívill esö, ún. regisztrációs versenyek)
ahol lehetséges, nemzeti válogatott kritériumrendszerének meghatáro7ása, szakágankénti válogatott
kerel meghatározAq'a

_

nemzetkd,zi kapcsolattartás' részvétela nemzetközi és regionális szÖvetségek (FIM, FlM Europe,
Alpok-Adria Unió) munkájában. Sportdiplomáciai kapcsolatok megerősítése, új kapcsolat kialakítfua

kapcsolattartás

és érdekképviselet az Emberi Eröforrás Minisaériummal, a Magyar olimpiai

Bizottsággal, a nemzeti motorsport szlvetségekkel, illetve ahazai tagszervezetekkel
Sza ba didősport teriiletén

szabadidós motoro'ás feltételrendszerének kidolgoása, alapszabály módosítása

A fent felsorolt terÍileteken kitűzött feladatok végrehajtásához kiemelten sziikséges:

_
_
-

szöVetségi nyilvántartás vezetése (tagszervezetek, versenyzók' sportbírók, sportfelílgyelók,
pályal icencek, tisztségv iselók)

sportszakemberek képzése, továbbképzése

kollégiumok igény szerinti működtetése
szabályzztok szükség szerinti aktualiá]ása
vagyoni értékűjogok átgondolása, szponzoráciÓs

lehetóségek vizsgálata, szponzorok keresése
a kcizponti iroda hatékony műkö'dtetése, az adminisztráció vezetése, a feladatok ellátásához szükséges
személyi és dologi hánér biaosítása
média megjelenés felülvizsgálata' rnédiaprogram kialakítása

Budapest' 20l6. április 26'

