A Magyar Motorsport Szövetség 2al7. évi sportszakmai terve
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Helvzetelemzés

l

Eredmények értéke]ése

2016-ban dragbike, enduro, gyorsasági, motocross és salakmotoros versenyzoink vettek részt
világ- és Európa-bajnoki sorozatokon.

Dragbike szakágban a résztvevőnk:
Superstreet Bike Európa-kupa: Lencsés Donát Dániel.

-

Enduro szakágban a rósávevőnk:
Superenduro Világbajnokság: Firtosvári Gábor, Németh Komél, Zsigovits N<irbert
Superenduro Európa-kupa: Holló Bence
ISDE Enduro Csapatvilágbajnokság: Grillmayer Gábor, Kátai Péter, Németh Kornél,
Zsigovits Norbert (Trophy csapat), Dési Janos' Kubik Richárd (Club csapat)
Gyorsasági szakágban a résztvevőink:
Supersport 600 világbajnokság: Chrobak János, fuzmayer Gábor, Tóth Imre
Junior Gyorsasági Európa-kupa: Bódis fuchard, Kis Viktória

-

Motocross szakágban a résztvevőink:
EMX 85 ccm Zóna Európa-bajnokság: Kovács Ádam Zsolt
EMx 65 ccm Zóna Európa-bajnokság: Jakob K'ristófl Técsi László, Kovács Norbert
Motocross Női Európa-kupa: Molnar Alexandra, Szekeres Viktória.
Supercross 85 ccm Európa-bajnokság: Kovács Ádrím Zsolt
MX of Nations: Hugyecz Erik, Szőke MáÍk, Szvoboda Bence
Salakmotor szakágban a résávevőink:
Egyéni Világbajnokság kvalifikáció: Magosi Norbert, Tabaka József
U2l Világbajnokság: Benkő Roland
Egyóni Európa-bajnokság: Tabaka József, Magosi Norbert, Benko Roland
Junior Európa-bajnokság: Benko Roland

Kovács Áaam Zsolt szeméIyében Európa-bajnokot iinnepelhettünk, hiszen megnyerte a FIME
Supercross Európa-baj nokság

8

5 ccm-es kate góriáj át.

Lencsés Donát Daniel a Superstreet Bike Európa-kupa sorozaton az összesített 6. helyen
végzett.

Az Alpok-Adria Gyorsasági Bajnokság SST 600-as kategóriájának győztese ismét magyaÍ
versenyző lett Juhász Dávid személyében,de a 2. belyre is magyar versenyző, C.iyőrfi Alen
állhatott fel.

A Magyar Motorsport Szövetség elnöksége idén is
dij azottj airó 1'

Három

k ate

góri ában

MAMS ÉvSportoioja2016

v ál as

határozott a
ztott ak győ áest
"

MAMS ÉvSptlrtolőja2016

Zsigovits Norbert, a Gotthard Racing SE versenyzője.
Eredményei:

-

-

FlM ISDE Hatnapos

enduro csapatvilágbajnokságon ezüstérem

MagyarországNyílt Endurocross Bajnokság I.osztály E1 kategÓria 1. hely
Magyarország Nyílt Endurocross Junior Bajnokság oB legeredményesebb

versenyző

MagyarországNyílt Enduro Bajnokság l.osztály 4' hely
Magyarország Nyílt Enduro Junior Bajnokság legeredményesebb versenyző

MAMS ÉvUtánpótlás Sportolőja2Ol6
Kovács Adám Zsolt, Team HTS KTM versenyzője.
Eredményei:

-

FIME Supercross Európa-bajnokság 85 ccm, 1. hely
FiME Európa-bajnokság 85 ccm, 7' hely
Cseh motocross bajnokság 85 ccm, 1. hely
ADAC motocross bajnokság 85 ccm, 6. hely
Coupe de l'Avenir nemzetközi motocross csapatverseny' 85 ccm,

3. hely
junior
első helyezett több magyar, holland' belga ós osztrák
bajnoki fordulÓn

MAMS Ev Női Sportolója 2016
Molnar Alexandra' a MAMI Team

Fehér versenyzóje.

Eredményei:

-

Ir4agyarország Nyílt Motocross Bajnokság Lady kategória 1" helyezett
MXMania Nyílt motocross kupa Lady kategória 1. helyezett
FII\{E Női Motocross Európa-kupán limitfutás

Kovács Ádá''r Zsolt másodszer nyerte el a MAMS ÉvSportolója címet. a másik két győztes
most először.
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2017. évi szakmai program

Feladatok

A

Szövetség a 2017 " évi szakmai feladatait az AlapszabáIlyal, illetve a nemzetközi és egyéb
szab ály zato kkal ö s szhan gban hatér o zza me g.

Versenysport területén (érintett szakágak esetében)

a

nemzetközi szabályozások figyelembe vételévela magyar motorsport
Versenyrendszerének meghatározása és működtetése. A szakági alapkiírások'
Versenynaptarak és versenykiírások elfogadása, és azok alapján a Versenyrendszer
működtetése, versenyek rendezése' krilönös tekintettel a bajnokságokra és

kupasorozatokra
az utánpótlás nevelés koncepciój ának szakáeankénti kidolgozása" Versenylendszerének
kialakítása' bajnoki és kupasorozatok kiírása és működtetése
kialakult minimumvizsga rendszerének működtetése azokban a szakágakban' ahol ez
indokoit
regisztráciÓs Versenyrendszer műkodtetése

nemzeti válogatott kritériumrendszerének meghatározása, szakágankénti válogatott
keret megh atározása (ahtrl lehetséges)

nemzetkozi kapcsolattartás, részvétela nemzetkozi szövetségek (FIM' FIM Europe)
munkájában' Sportdiplomáciai kapcsolatok megerösítése, új kapcsolat kialakítása
kapcsolattartás és érdekk'épviselet az Emberi Erőforrás Minisztériumrnal, a Magyar
olimpiai Bizottsággal, a Nemzeti Versenysport Szövetséggel és a nemzeti nrotorsport
szövetsé gekkel, i l l etv e a hazai tagszew ezetekkel
Sza

barlidősport terü letén
szabadidős motorozás feltételrendszerének kidolgozása' aIapszabály módosítása ennek
érdekében.

A fent felsorolt területeken kitűzött feladatok végrehajtásához kiemelten szükséges:
szövetségi nyilvántartás vezetése (tagszervezetek, versenyzők, sportbírók,

sportfelügyelők, pályalicencek, versenykiírások)
sportszakemberek képzése,továbbképzése
a MoB és a Testnevelési Egyetem által közösen elindított oKJ-s edzőképzésenrészt
vett és edzői képesítéstszerzett tanulók számára oktatási lehetőség biztosítása
kollégiumok miíködtetése
szab ály zatok aktual i zá1 ás a
vagyoni értékűjogok újraértékeléSe'
szpollzorációs lehetőségek vizsgálata
a központi iroda hatékony működtetése, az adminisztráciő vezetése, a feladatok
ellátásahoz sztikséges személyi háttér biztosítása
média megj elenés felülvizsgálata, médiapro gÍam kia] akítása

A felsorolt feladatokhoz szükséges pénzügyi erőforrást egyrésá az á|Iami támogatás, másrészt
a központi bevételek (tagdíj, licencdíj, áttgazolási eljárási díj, versenybejelentési díj'
regisztrációs díj' pályalicenc díj), valamint alkalmankéntipályázatok (pl. NEA) alkotják.
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Szakmai és infrastrukturális változások és költségei

Jelenleg nem tervezünk változtatni a szövetség szervezeti és irányítási rendszerén. A 20l2-ben
bevezetett újítás'mely alapján a sportszakmátleváIasrtofiuk az elnökségtő|, azőta is működik,
a szew ezet működése hatékonyabbá v ált.

2.

Vdloeatott keretek

A szövetség nem rendelkezik hagyományosnak mondott válogatott kerettel.

3.

20I7.évieredménvességlptllkitíízések

Célunk, Itogy az l. pontban szereplő versenysorozatokban továbbra is szerepeljenek magyar
Dragbike szakágban Lencsés Donát révénEurópa-kupa pontok varhatÓk.
Stunt riding szakágban a világon először nálunk rendezik meg a Street Freestyle Európa-kupát,
amelyen a fi:agyar versenyzők éremesélyesek'

Az Alpok-Adria

Gyorsasági, valamint Enduro Rajncrkságon reális esély van akár bajnoki
cím(ek) elnyeréséreis"

4.

-EEyes

szakmai ryutntók területén kitíízött célok

A nemzetközi szövetségek szabá|yzata határozza meg a sportági fejlesztésr elképzeléseket.
Ennek megfeleloen alkotjuk meg a szövetség sportszabáIyzatát és szakáganként a

Versenysorozatok

5.

al

apkiírását.

A felkésziilés szakaszai, feladatai

A sportág sajátosságainál fogva azegységes felkészülési feladatok központi koordináláSranem
centralizálhatók. A szövetségnek a sportág-centrikusságot jelen esetben szem előtt kell tanania.

A tehetség és a pénzigényes technikai háttér nem minden esetben találkozik" A felkészüléseket
a Versenyzőkazegyesületekkel közösen, aszakági tanács felügyelete alatt végzik'

6.

A váloeatúsllyei

A

szövetség nem rendelkezik hagyományosnak mondott válogatott kerettel. Technikai sport
lévén,a különböző világ- és Európa_bajnokságokon való részvétel nagy része a megfelelő
anyagi háttér meglétének köszönhető. Egyes szakágakban azonban (enduro - csapat vb,
salakmotor vb, EB), a résztvevo versenyzők kijelölése a szakági tanács feladata, amely szigorú
szakmai szempontok alapján történik.

7.
Az

A sportde utúnpótlds helvzete
utánpótlás képzéssorán, technikai sportként, meghatároző

a

sporteszköz (motor)
rendelkezésre állása, ellátottság, kategóriák, bekertilési és ferrntartási költség, illetve a fiatalok
testi, szervezeti felépítése,orvosi alkalmassága.
IJtánpótlás bajnokság jelenleg dragbike, enduro, gyorsasági és motocross szakágban van. Ezek
mellett természetesen kiemelt fontosságavan aZ utánpÓtlás területének minél szélesebb körben
való kibővítésének.
Sportágunkban utánpótlásként kezeljük a tomegsport rendezvényeken induló licences felnőtt

versenyzőket

is, hiszen ők azok, akik még csak most ismerkednek a

sportággal, a

Versenyrendszerrel. A későbbiekben számos versenyző keriil fel kÖzülük a tömegsportbő]
élsportba.
A szakágak szakmai feladatainak egyike az utánpótlás kclncepció kialakítása.

8.

az

Aválogatott|'{eretekfoelalkoztatdsdnakszakmni&!44g!g!

Bár a szövetségnek njncs a hagyományos értelemben vett válogatott kerete, két szakágban is
(enduro, salakmotor) szakmai szempontok alapján jelolik ki a világ- és EurÓpa-bajnoki
résávevőket. A kiválasztás szakmai feltételrendszerét a szakágak egyénileg dolgozzák ki és
alkalmazzák.

9.

A sportág

sporteeészséglltÍtdsa:

A hatályos

kormiínyrendelet jelentosen megnehezíti a szervezők dolgát, ugyanis a szövetség
előírása alapjan minimum 1 db mentőtiszt vagy mentőorvos jelenléte szÍikséges. A kötelezően
eloírt OMSZ sok esetben nem tudja biztosítani a szövetségi követelményt, a szolgáltatás
színvonalat több esetben is rendkívül alacsony volt.

]0.

lBppt]ltigdoppineellenes küzdelme

Szövetségünknek külön egészségügyi kollégiuma van' amely összehangolja a WADA, a FIM
szabá|yozását, figyelemmel követi a tiírgyévitiltólistát. A szövetség
doppingellenes ieladatait maradéktalanul ellátja: felhívta a sportolók figyelmét a regisztrálási
kötelezettségre, illetve a nemzetkcizi versenyen induló magyar résztvevők listáját is a MACS
rendelkezésére bocsáj tj a.

és a MAMS

11.

Soortdiplomdciaifeladatok

Sportdiplomácirínk sikeresnek mondható. Amellett, hogy minden évben kapunk rendezési jogot
különböZő szakágak világ- és Európa_bajnoki fordulóinak megrendezésére, szeminariumokat
és bizottsági üléseket is rendezünk.

A FIM (Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség) választott tisáségviselői:
Bulcsu Rezső - gyorsasági bizottság vezetője
"
.
Nádasdi János - salak bizottság tiszteletbeli alelnöke
.
Zettner Tamás - gyorsasági bizottság tagja
.
ZőIyomi Andrea - női bizottság tagja
A FiM Europe választoft tisztségviselői:
.
Nagy Attila - gyorsasági bizottság tagja

.

Hadnagy József - dragbike bizottság tagja
dr. Senyei György - sa.lak bizottság tagja

A MAMS Tóth Lászlót jelölte az enduro bizottság tagjának.
Alpok Adria Motorkerékpáros Unió ti sztségviselőj e
.
Nagy Attíla - gyorsasági bizottság tagsa, az AAMU alelnöke
:

A Nemzeti Versenysport Szövetség elnökségi

tagja Hermann Henrik.

Sajnos az anyagi források szűkössége miatt a sportdiplomáciai kiutazasokat a minimumra kell
csökkenteni" Mive] azonban ezen terrilet elengedhetetlenül fontcls a szövetség és a sportág
érdekében,2a|7-re egyéb forrásokat kell teremteni.

12.

A gpoLlqg_!étesítménv ltelvzete

A

létesítményferurtartás az egyesületek és klubok feladata" hatásköre" A nem saját tulajdonú
létesítményekbérleti díja a rendezők költségvetését terheli"
A versenypályak engedélyének kiadása, a biztonsági feltételek megteremtése és ellenorzése a
szövetség hatásköre.
Kötöttpályas szakágakban (dragbike, gyorsasági, old timer, salak) hosszú távú együttműködési
szerződés szükséges a pályákkal, az off-road kategóriákhoz sztikséges (enduro, rnotocross, trial,
supermoto, quad) pályákat pedig olyan jogi és gazdasági szempontok szerint kell stabil
helyzetbe hozni _ figyelembe véve a környezetvédeimi előírásokat is-, amely hosszú távon
biztosítja az adott szakág edzési, versenyzési lehetoségét.

13.

A

szövetség és az egvesiiletek kapcsolata

A

szövetség szervezeti felépítésealulrÓl felfelé növekvo: versenyző-sportszervezet-szakágszakági tanács-szakágvezető-e1nök/elnökség. Ezt a gyakorlatban azt jelenti, hogy sportszakmai
kérdésekben a sportszervezet a szakágon keresztül keresi meg a szövetséget' Erre azért vart
szükség' hogy a szakág is értesüljön a felmerülő kérdésekről, problémákIól.

14.

A felkészüléstbefoluisplo ténvezők

Technikai sport lévéna versenyzők pénzügyi források hiánya befolyásolja leginkább a
felkészülési lehetosé geket.

Budapest, 2017 . április 20.

Hermann Henrik
elnok

20']'6. évi sportszakmai

20L6 a nagyobb változásoktól mentes év volt"

mind

A

a

beszámoló

A szakági tanácsok,

a

kollégiumok, az elnökség

megkezdett munkát folytatták.

is alkalmazott újítás,mely szerint a szakágak önállóan
gazdálkodhatnak bevételeik 100%-val, egy jól tervezhető szakági költségvetést
7076-ban bevezetett és azóta

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

ahol azért óvatosabb volt a becslés. Az év végénfenrrmaradó keretet a szakágak átvihették a
következő évbe, így van olyan szakág, amely nagyobb anyagi háttérrel indította a 2a17-es
szezont.
2076 szeptemberében tartottuk meg a tisztujító közgyűlést azzal a céllal, hogy ha van igény a

váItozásra' akkor az idejében megtörténjen, és ne kellien az év elején meghozott szabályokat
egy esetleges változás esetén felborítani.

A tisztuiítás során három szakágban sem sikerült szakágvezetőt kijelölni, mert nem érkezett
elegendő számú jelölés. A salak szakágban realízáiták a problémát és a sportszervezetek Jacsó
Tibort jelölték újra, akit az elnökség ki is nevezett. A maradék két szakágban (motocross és

enduro) ahhoz, hogy a munka folytatódhasson/ a tagszervezetek jelölése alapján 72-72 Íős
szakágitanácsok alakultak meg és működtették a szakágat, zártákle az évet és kezdték e|2017et. Azőta mindkét szakágban sikerült szakáglezetőt kinevezni.

A2076. évi versenyévadban 57 tagszewezetiink 881 versenyzőt indított a Velsenyrendszerben,

valamint 63 versenyt engedéiyezhink. Ismét otthont adtunk számos nemzetközi versen)mek:
FIM otdalkocsis világbainokságnak adott otthont második aIkalommal a Pannóniaring.

FIM Baja Világkupának Veszprémben, Európa-bajnokságnak Bugacon és Veszprémben.
Debrecenben egy salakmotoros EB esemény is volt: egyéni elődöntő. Az Alpok-Adria
nernzetkozi sorozat fordulójainak is otthont adtunk gyorsasági és enduro szakágban.
Számos versenyzőnk szerepelt vitág- és Európa-bajnokságon

és kupán, illetve egyéb regionális

és nemzetközi versenysorozaton, ahol tisztességgel helyt álltak. Kovács Áaam Zso\t
személyében Európa-bajnokot is iinnepelhetttink.

A Magyar Motorsport

Szövetség elnöksége idén is határozott a MAIVíS Ev Sportolőja 2a76

díjazo tt1airól. H árom kate góriáb an

v

á l

asz to tta k győ

z te

st.

MAMS Ev

Sportolój a 2.016

Zsigovits Norbert,

a

Gotthard Racing SE versenyzője.

Eredményei:

-

FIM ISDE Hatnapos enduro csapatvilágbajnokságon ezüstérem

-

Magyarország Nyílt Endurocross Bajnokság I.osztály E1 kategória 1- hely

-

Magyarorczág
versenyző

Nyílt Endurocross Junior

Bajnokság

oB

legeredményesebb

-

Magya rországNyílt Enduro Bajnoksá gI.osztály 4. hely

-

Magyatorczág Nyílt Enduro Junior Bajnokság legeredményesebb versenyző

MAMS ÉvUtánpótlás Sportoloja2016
Kovács Áaam Zso\t, Team HTS KTM versenyzője.
Eredményei:

-

FIME Supercross Európa-bajnokság 85 ccm,

1.

hely

FIME Európa-bajnokság 85 ccm,7.heIy
Cseh motocross bajnokság 85 ccrn,

ADAC motocross bajnokság

1.

hely

85 ccm,6.

hely

Coupe de l'Avenir nemzetközi motocross csapatverseny,85 ccm,3' hely
első helyezett több magyar. holland, belga és osztrák junior bajnoki fordulón

MAMS Ev Női Sportolója
Molnár Alexandra,

a

2016

MAMI Team Fehér versenyzője.

Eredményei:

-

Magyarország Nyílt Motocross Bajnokság Lady kategória

-

MXMánia Nyílt motocross kupa Lady kategória

-

FIME Női Motocross Európa-kupán limitfutás

1.

1"

helyezett

helyezett

Kovács Áaa* Zsolt másodszer nyerte el a MAMS ÉvSportolója címet, a másik két győztes
rrrost először"

tisztségviselővel képviselte magát a különböző nemzetközi
szervezetekben (FIM, FIM Errrope, Alpok-Adria bizottságclk): Bulcsu Rezső a FIM gyorsasági
bizottságiínak vezetője,Zettner Tamás a FIM gyorsaságí bizottságának tagja' ZőIyomi Andrea
a FIM női bizottságának tagja, Sasvári Siándor a FIM Europe enduro bizottságának tagja és az
Alpok Adria Enduro bizottságának vezetője, Hadnagy József a FIME drag bizottságában, dr.
Senyei Gyorgy a salak, Györffy Álmos a gyorsasági bizelttságban volt tag. Nagy Attila a FIME
2016-ban

a MAMS B

gyorsasági bizottságában megfigyelői (observer) stáfuszt kapott.

Évelején szokás szerint megtartottuk a szakember képzéseinket: közös sportfelügyelői es
versenyigazgatói képzéstBudapesten, majd különböző szakági bíróképzéseketszerte AZ
országban.

A Szövetségi Sportszakmai Tanács eredményesen végezte munkáját, 2076-ban több ülést is
tartotfunk, amelyeken a sportszakmára kiható döntéseket hozfunk.

osszegzésképpen elmondható, hogy a szövetség, a szakágak és a tisztségviselők egész éves
önzetlen munkájának köszönhetően
megfelelően működik'

Budapest, 2077 . áprl|is 20.

Hermann Henrik
eInök

a magyar motorsport versenyrendszere a szabályoknak

Dragbike Szakági beszámoló 2016

A Dragbike Szakág stabilan működik, amijellemző az elmúlt ].5 évre is. Ebben az évben 5 oB futamot
rendezttjnk mely mindegyike nyílt volt, s ennek megfelelően kÜlföldi versenyzők is jelen voltak'
Elmondhatjuk, hogy a térségmeghatározó dragbike Nemzete vagyunk, hiszen a környező országok Ausztria, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Szerbia, olaszország, Görögország, Németország_ kiemelt
versenyzői neveznek versenyeinkre.

A

Kiskunlacházi és a KunmadarasÍ szervező csapat együttműködésének köszönhetően olyan
körülmények között kerü|nek lebonyolításra a Versenyek - kezelt pálya, korrekt rendezési feltételek,
korrekt időm érés-melyek Eu rópai színvona úa k"
l

Új kategória bevezetésévelindult az év, de a Super D 1000 nem hozta be a hozzá fűzött reményeket,
mert kevés versenyző indult, azonban mégis siker koronázta törekvésÜnket, hiszen év végéntöbb

versenyző

is

jelezte, hogy fejlesztésbe kezd és elindul az új kategóría.

Kiskunlacházán egyre több motoros jelenik meg az oB futamokon, s jellemző, hogy új külföldi
versenyzőket is képes bevonzani a rendező, ami tovább erősíti poziciónkat a nemzetközi dragbike
térképen.
Kunmadarason ismét F|ME Superstreet Európa Kupa futamot rendeztÜnk, s 12 ország versenyzői
jelentek meg, akik közÜl - a pálya előkészítésénekköszönhetően - egyéni csúccsal térhettek haza, így
bekerültÜnk Európa legjobb pályái közé.
Nemzetközi színten kiemelt versenyzőnk Lenesés Donát Dániel, aki minden Európa Kupa futamon
rajthoz állt s élete legjobb idejével a neves mezőny első harmadában végzett az éves összetettben, ami
nemzetközi elismerést váItott ki. Új versenyző is megjelent az Európa Kupa mezőnyében jász Krisztián
személyében, aki bátran bontogatja szárnyait.
osszességében elmondható, hogy Kiskunlacháza és Kunmadaras stabil alapját képezi a dragbike
országos bajnokságnak. Közel 200 versenyzőt sikerÜlt ebben az évben a sportág mellé állítani, mely a
tömegsport jellegét is erősítette sportágunknak" Nemzetközi sportdiplomáciánknak köszönhetően
erős pozíciót töltiink be Európa Dragbike sportjában, azonban hogy ezt megőrizzük, Állami
támogatásokra van szÜkségÜnk.

dr. Hadnagy József Szakágvezető
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SPORSZAKMAI beszámoló

A MAMS Enduro Szakáe 2016-évi
munkáiáról

A MAMS Enduro Szakága2}l6-ban k1írta az
Enduro, az Endurokrossz Bajnokságot, a
Tereprallye és a Hard Enduro Kupát.

EI{DURO

.

orszógos bajnokság

Az Enduro szakágban a 10 kiírt Versenynap közÍil mind rendben
megrendezésre került, így a bajnokság értékelhető volt, l70 indulóval

és
7 3 2 p ontszerzőv e|, az Alpok-Adria országok v ers enyző inek ré s zvétel év el.
Az idei évben Bór, Parádfi'irdő és Pécs mellett két kulfoldi helyszín is
szerepelt a bajnokságban' Sebis(Ro) és Gelnica(SK). A ktilföldi
fordulókon is szép számu magyar mezőny gyűlt öSSze, az itthoni indulók

cca75Yo-a. Az abszolút első helyezéstEmanuel Gyenes (SK) szereúc
meg. A csapafuersenyben rekord létszámű 17 nevező volt.

" Hatnapos Enduro Világbajnokság

A Hatnapos

/

ISDE

csapat világbajnokság Navarra-i futam éra 7 fovel
képviseltettük magunkat. A 4 fős Trophy csapatban Grillmayer Gábor,
KéúaiPéter, Németh Kornól, Zsigovuts Norbert indult.A sérüléseksajnos
idén sem kerülték el a csapatot, a 2leggyorsabb pilótánk is sénilésmiatt
feladni kényszenilt a versenyt. Végeredmény SzemponÜából ismét az
összetett 2| . helyén végeztúnk, de azt gondolom aZ első nap végt 12.
helyezés nagyon binxő lehet a jovőre nénre. Zsigovits Norbert első míg
Kátai Péter nyolcadik hatnaposát fejeztebe, mellyel magyar csúcsot állított
fel. Mindketten ezüstéremmel zárták a viadalt" Dési János, Kubik Richárd
Emanuel Gyenes-sel kiegészülve alkották a Club csapatot és a kiváIó 3l .
helyen végeztek a privátok közt. Emanuel Gyenes arany míg Dési János és
Kubik Richárd ezüstérmesként zétrt.

2417
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]l,Iernzetközi eredmények. Enduro Világbajnokság /

A 20l 6-os évben Volt egy magyar résztvev oje

214

Enduro GP

az Enduro GP-nek

Holló

Bence személyében,aki az olasz Fabriano-i forduló mindkét napját
sikeresen teljesítette így 10 év után újra van magyar pontszerző az
Endurozás elitjében. E mellett 2 fiatal magyar pilóta is rajthoz állt a
SuperEnduro VB Krakkó-i futamán. Zsigovits Norbert a junior míg Holló
Bence azBurőpa Kupában jeleskedett. A sorozat további állomásain is
tervezik a részvételt.

.

J{emzetközi eredmények: Super Enduro Világbajnokság / SEWC

A SuperEnduro Világbajnokságon

is képviselik országunkat pilótáink.
Németh Kornél a Prestige, Zsigovits Norbert a Junior és Holló Bence a
National kategóriában indultak. Nagy fejlődés ez a sportban és reményeink
szerint osztonzóleg hat a jövő nemzedékeire.

"

I{emzetközi eredmények: Alpok Adria Enduro bajnokság

Endurosaink résú'vettek az Alpok-Adria Versenysorozaton mely 5
fordulója közül 2 magyat helszínen (Bér' Parádfiirdó) zajlott. Az El-as
kategóriában Nádor Tamás Z.,E2-ben Holló Bence 2. Molnar Krisztián3.,
E3 Kubik Richárd2", helyen végzett. A Veteránok kÓzt Miksi Péter 1.,
Varga Ákos 2., olár Tibor 4. pozícióban zárta az évet. Az abszo|ut
értékelésbenHo1ló Bence 2. míg Junior kategória bajnoka Zsigovits
Norbert" Az országok csapatversenyében a 9 résztvevős bajnokság első
helyezettje Magyarország lett.

EI{DUROCROSS
Az Endurokrossz bajnokság 6 versenye rendben megrcndezésre kerlilt 230
indulóval és 210 pontszerzővel A versenyeinken sok Szlovák, Román
Versenyző emeli a bajnokság színvonalát, ahol a Motokrossz szakágból is
sok részvevő volt. Az IFI Versenyzők létszáma aZ idei évben kiemelkedő
volt, innen jönnek majd azutánpótláS Versenyzők a sportunkba. A Női

2017
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Versenyzők kozül a legeredményesebb 3 holgynek kü]ondíjat tudtunk
átadni az év végén.

TEREPRALLY
Két hivatalosan bejelentett meghívásos terep-rally futam került
megrendezésre" A Duna Aszfalt Bugac Kupa egyben a FIM-E Baja Európa
Bajnokság első állomása is volt 2l motoros, quados, side by side-os köztük hét Magyar - indulóval. A sikeres lebonyolításnak köszönhetően a
2017 -es évben is visszatér a mezőny Kecskemét környékére.

A másik

rendezvény a HunGarian Baja amely a FIM Világkupa- és a FIME Baja Európa Bajnoki sorozatba is beletartozott. A 4L induló között 6
magyart számolhattunk, köztük egész évben a leggyorsabb Linninger
Patrick volt" A tradicionális rendezvény a20l7. évben is szerepel a FIM és
a FIM-E Versenynaptárban.
Somfai Mátyás május végéna Merzouga Rallyn a második-, októberben az
oilybia Rallyn az ötödik helyen végzett.
Örömteli hír' hogy a januarban rajtoló Dakar Rallyn kozosen
szurkolhatunk Horváth Lallernek aki a 160-as rajtszámmal ál1 rajthoz.

HARD EI{DI]RO
3 Román helyszínen kerültek lebonyolításra. A
Versenyek 2_300 fős résztvevői létszámmal kerültek megrendezésre, ebből
2a3a Magyar indulóval. A rendezőknem tartottákbe az általánosan
elvárható FIM szabályokat, sokszor a Versenyeket egyéni elképzelések
alapjan értékelték.A színvonalas pályákon' igazi kalandot jelent minden
résztvevőnek eZ a Versenyforma" Egyes rendezők az évek során komoly
szakmai tapasztalatra teffek szert melyeket egyénileg alkalmaznak a
veÍSenyeiken" A korábbi évekhez képest kissé visszaesett a magyar
indulók érdeklődése ami betudható a színvonalas hazai enduro
bajnokságnak. Mivel az összes rendező ktilföldi, nincs Verseny bejelentés a
MAMS felé, ezért nincs meg a fedezet a MAMS felügyelők utartatására.
Íey u kupasor ozatot a rendezők web oldalain megjelenő eredmények
alapján értékelttik"A sorozat létjogosultsága hogy újabb versenyzőket hoz
a szakágnak"

A Hard Enduro versenyink

SZAI{KCIOK
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balesetek
elemzéséveligyekszünk alaposabban felkészülni és a biztonsági feltételek
javításával prőbáljuk elkerülni a további eseteket.

2017-ES

TERVEK

2aI7 évre 5 Enduro rendezőnk van oB futam rendezésére'melyek közüt 2
helyszín külföldi (Szlovákia, Románia). 7 Endurokrossz oB versenyt
terveztink, a Hard Enduro és a Terep-rally Versenyek meghívásos
kupasorozatként kerülnek kiírásra.
Hatalmas sportdiplomáciai sikerként konyvelhetjük el hogy 23 év után űjra
Enduro Világbajnoki forduló rendezési jogát nyerttik el, a sikeres pá|yáző
a Parádfiirdő-i rendező. A rende zvény időpontj a 20l 7 júniu s 23 -25 . Az
esemény óriási összefogást igényel a szakágon belül a szakmai
továbbképzéseket is ennek a fenyében kell elindítaní. Kiemelkedő
lehetőség a Magyar Motorsport számára és ismerve a további rendező
országok helyzetét abszolut realitása Van hogy Magyarország a jövőben
stabil állomása legyen a GP-nek. Ehhez szükséges minden elérhető
támogatás mind Szövetségen belül és kivül is.

Budapest,2016 12.28.

Hadobás Adám

Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Elnökség!
A MAMS gyorsaságiszakág 20L6. évi beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem az Elnökség elé.
Magyar Nyílt Nemzetközi Gyorsasági Motoros Bajnokság (továbbiakban oB) időpontjai:
2016.05.13-15.
2016.06.03-05"
2016.06.17-1_9.

201,6.07.1,5-t7.
201.6.O9.i3-25.

A bajnokságban 4 Magyar licence-t kiváltó versenyző indult összesenl

Ennek következményében Magyar Bajnokot a szabályok értelmébennem tudtunk kihirdetni. A
STK600 kategóriában a legjobb eredményt elérő, az Alpok-Adria (továbbiakban AA) győzelmét is
begyűjtő Juhász Dávid a 2016 év legeredményesebb versenyzője kitüntető címet kapta. A
versenyhelyszíneken a Szakági Tanács (továbbiakban SZT) részérőlmindig volt sportszakmai
képviselete a versenyzőinknek.
A bajnokság, így az AA versenyek megrendezése körÜli bizonytalanságok jelentősen rontották a hazai
bajnokság indulóínak számát. Az emelkedő nevezési díjak, a promóter idény közbeni
szabályváltoztatási törekvései és nem utolsó sorban a műszaki gépátvétel, óvások és technikai
szabályok be nem tartása nagyon rosszat tettek a szakági munkának. Ezek a hiányosságok, hibák az
AA szlovák promóterének és az AA műszaki bizottságának köszönhetőek. Az AAMU RRC promótere és
az

AAMU az év végénszerződést bontott.

regisztrált verseny lett bejelentve, ebből 77 a Pannónia-Ringen, 13
Hungaroringen, Kecskeméten 1, Euroringen 1, Ceglédenl" került megrendezésre.

A szakágat érintően 93

a

Elindult a Magyar Kupa sorozat, ahol a szakág a tömegsport felé nyitott. Az indulók számát nagyban
befolyásolta a nehézkes sportorvosi vizsgálat miatt nehezen kiváltható éves licenc. Az idei évben az
indulók száma 24 volt a három kategóríában, így mindegyík, a 600 open, L000 open és Youngtimer
600 is a Kupa szempontjábó| értékelhető volt. Ez óriási eredmény, tekintve az előző évek
si kertelenségét.

Meghívásos versenyként a MAMl Kupa keretein belÜl elindult egy robogó tömegsport
Versenysorozat is, ahol több, mint 40 versenyzó állt rajthoz az év folyamán. A magyar indulók mellett
számos külföldi versenyző is nevezett a versenyekre' A 6 fordulós Trofeo Motorline versenysorozat
támogatója jelentős kÜlső források bevonásával alacsony nevezési díj mellett a Verseny szervezővel
közösen egy színvonalas sorozatot hozott létre. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy a legjobb két
versenyző meghívást kapott a World Malossy Day szeptember végi nemzetközi versenyére is, ahol a
fő támogató kÜlön kíemelte a magyar kezdeményezést"

A szakági díjkiosztó 2OI7. január 7-én volt, ahol a clíjazottak mellet sok prominens vendég is jelen
volt.

Rövidpályás

és Utánpótlás versenyek

lsmét nem indult zökkenőmentesen a Versenyszezon. A Nyílt nemzetközi UP bajnokság két
futamának rendezése hárult ránk, kettő Csehországban, kettő Szlovákiában bonyolódott. Az előző
évek hazai versenyrendezője bejelentette, hogy nem kíván tovább élni rendezői opciójával, és
egyetlen egyesület sem vállalta a Versenyrendezést.
A nem egyszerű helyzet megoldását a Förch Junior Tearn (F 2 Silver)jelentette, létrehozva MAMS tag
egyesületet és megrendezve a két magyar Versenyt' A rendezvények sikeresek voltak, a kecskeméti
futamon 72, a Kakucs ringin 55 nevezővel" A kÜlföldi társrendezők is sikeresen bonyolították
vállalásaikat, a szlovákok két dunaszerdahelyi versenyt, a csehek két Vysoké Mitó-i versenyt
rendeztek.
Az év során 33 magyar nevező volt,22 UP és ]_1 robogó.

az év végi értékelésben10

dobogós helyezést szereztek. Négy bajnokot
ünnepelhettÜnk az erős nemzetközi mezőnyben,4 második és 2 harmadik helyet szereztek

Versenyzőink
versenyzőin

k.

A MAM| kupa versenyein UP kupa is kiírásra került, sajnos egyelőre kevés indulóval.

A versenyzői létszám folyamatosan emelkedik, a versenyzők köszonhetően a beindult egyesületi
munkának, és a szÜlők áldozatvállalásának
vesznek részt.

folyamatosan fejlődnek, egyre tobb szervezett edzésen

Szerény lehetőségeinkhez képest egyre inkább megfelelünk az utánpótlás sport alaptételének, vagyis
az utánpótlássport készítfel az élsportra, kitűnő eredményeínk mindezeket alátámasztják.

A Gyorsasági szakági tanács a magyar rendezőt ebben az évben 4oo.ooo.-Ft célzott támogatással
segítette.
Két még szintén juníor korú versenyzőnk Laczkó Máté és Kovács Bálint a német ADAC KTM kupában

Versenyeztek, egész szezon alatt az élmezőnyben csatáztak. Laczkó Máté év végénrnegszerezte a
Kupa bajnoki címét.A szakágitanács a MAMS legeredményesebb UP versenyzői címre terjesztette fel
a MAMS elnökségének.

Siketként éltilk meg, hogy 2016-ban, több ezer ember előtt a helyszínen, és élő televíziós adásban a
Május L-én megrendezett Nagy Futamon éllrrvas versenyzőink mellett az utánpótlás kategória több
résztvevője bemutatkozhatott, ezzel is népszerűsítvesportágunkat.

2oL7. évi tervek

A szakág jövő évi kihívása a hazai bajnokság megszervezése. A három hazai pályán 7-2 fordulős,
Ósszesen 6 fordulóból álló sorozat az amatőröknek szóló Kupával kiegészítve jó táptalaja lehet a
gyorsasági motorozás széles körűvé tételéhez. AzSTÍ az év eleji nyílt napokra spÖrtorvosi vizsgálati
lehetőségetszeretne biztosítania leendő versenyzőknek, ezzel is segítve a licence kiváltását.

A

Trofeo Motorline továbbra

is

folytatódík, még több kÜlső céget bevonva

a

kategória

népszerűsítésébe"A World Malossy Day 2017-es év végi fordulójába már most meghívást kapott
két legeredményesebb versenyző, de további opeionális rajtengedélyekre is kilátásunk van.

a

Szeretnénk

a 2017-es évben is szerves részesei lenni a Nagy Futam programjának, véleményünk

szerint ez kiváló lehetőség a Magyar gyorsasági motorsport népszerúisítésének.

Tervek az utánpótlásban
Versenyszezonra vonatkozó tárgyalások lefolytak. A három szövetség, kategória, műszaki,
^2aI7
Versenynaptár koordínálása nem volt egyszerű, de megtörtént. A két hazaiVersenyt isrnét a Förch
Junior Team rendezi, ezúttal mindkét futamot a Kakucs ringen"
ElkészÜlt kÜlön egy UP kupa kiírás. Várhatóan a MAMl kupán lesznek versenyek, más rendező nem
jelentkezett. A kupa jó teszt arra, hogy tudnánk-e hazánkban UP oB-t rendezni külföldi pályák,
rendezők bevonása nélkül.

Sportdiplomácia, nemzetközi kapcsolatok
A gyorsasági szakág mindig is erős képviselettel bírt a nemzetköziszervezetekben: FlM, FlM-E,
AAMU, ezt a hagyományt folytattuk a 2016.os évben és a FlM-E RRC-ben L tag + 1 megfigyelői

státusszal rendelkeztünk, igen aktív sportszakmai munka mellett. Az AAMU RRC-ben a szakágvezető
képviselte a MAMS-ot, kíemelt figyelmet fordítva a nemzetí érdekek képviseletére illetve a
sportszakmai kérdésekre' Az év végi eseményeket megelőzve már az év második felétől kezdve
aktívan részt vettÜnk az ú.n. B-terv kidolgozásában, azaz ha a promóter nem kívánja folytatni akkor is
legyen 2017-ben AAMU gyorsasági bajnokság. Ez a jelenlegi állapot szerint sikeres munka volt, a
bajnokság folytatódik 2017-ben is a korábbi promóter nélkül.
Az Elnökség döntése alapján a MAMS részérejáró AAMU Alelnöki posztot a decemberi közgyűlés óta
a Nagy Attila szakágvezető birtokolja.
További feladatokat is végezett a szakági stáb, a FlM-E RRc részérebemutatásra került a Street
Freestyle versenyzési forma, mely a bizottság döntése alapján 2017-ben egy fordulós kupa lesz
MAMS tag szervezővel, opciósan a későbbi években bajnokság szintű sorozat rendezésére
lehetőséggel. A szabályrendszer kidolgozásában és elfogadtatásában a MAMS részéről delegált
sportszakemberek is kivették a részÜket'

összességében

A szolgáltatás alapú szakág jól megtalálta azt a rést, ahol az eddig a szovetség versenyrendszerén
kívÜl motorozóknak nyújtott valós alternatíVát. A 2o17-es év feladata a hazai bajnokság újjáélesztése,
melybe a szervezőkkel közósen nagy energiákat fektetett már az idei évben is a SZT.

Roviden a teljesség igénye nélkül készült beszámolóm a hivatalos dokumentumok alapján, amit a
MAMS titkársága és az SZT bocsátott a rendelkezésemre és a személyes részvételemből fakadó
információkból.
Sporttá rsi Üdvözlettel:

Nagy Attila, MAMS gyorsasági szakágvezető

Szakmai beszámoló 2016

Tisztelt elnökség!
201"6-ban az MX szakág az előző évhez képest pár szabályváltoztatást és versenyrendszer
átal

a

kítást eszközolt, az

estl eges kategóriá k létszá mána k

feltöltésére.

Tavaly 201'5 !2.L1"-én a szakosztályvezetői értekezleten sok újváltozást és átalakítást
tárgyaltunk meg az egyesületekkel. Voltak döntések amiket átrágtunk és megvitattunk.
Fontos változások voltak a kategóriák és a Versenyrendszer területén is.
2016-ban 274 versenyző váltott a szakágunkban licens zet ezemelkedő számot mutat az
előző évhez képest, valamint 18 pályára adtunk ki pályalicenszet ésvontuk beőket a
rendezői csapatba"
Sajnos 2016-ban egy törvényiváltozás előírása megnehezítette a munkánkat, hiszen a
rendezvényeken az OMSZ orvosi és mentős jelenléte nem volt probléma mentes mint az
előző években"
-Pár gondolatban elemezném az idei rendezvényeinket.

-oB: átlagosan

vett részt a bajnoki versenyeinken ami nagyban hasonlított a
tavalyi létszámhoz" Az új Versenyrendszer az átalakításokkal az idei év valóban arról szólt,
hogy újra nézők töltötték fel a pálya környékét és voltak kiváncsiak a motorosokra"
]-03 versenyző

Pörgősebb látványosabb lett az MX pályák élete" lgaz ehhez az is kellett, hogy az OB
versenyeket inkább a középső országrészbe kicsit Budapest centrikusan osszuk el"

-MXMANlA kupa: Sikeres I20-t7a motorost megmozBató sorozat amely

az idén az ország

közepe felé is ellátogatott nem kis sikerrel. A kategóriákat az idén a kupasorozat is az oB
kiosztásnak megfelelően alakította így kicsit ösztönözni a Versenyzőket, hogy rnindkettő
sorozatot látogassák. Az összevont minicross versenyek a Kupa értékelésébenem
számítottak be.

-Minicross: A rendezvények kitÜnőek voltak. Az MX50-MX65 kategóriákban jelentős volt
ver:senyzői létszám növekedése. A többi rendezvén kupa napokon lett megtartva, sajnos
még önállóan nem életképesez a sorozat rendezői oldalról'

a

junior kategóriákban rendkívül megerősödött viszont nagyon visszaesett
85-ös kategória létszáma akik versenyenként 10-13_an voltak.

a

Az utánpótlás

a

-Csapatversenv: A régmúltúKiskunlacházi motocross pálya adott otthont a rendezvénynek
és a rendező egyesÜlet kiváló munkát végzett. Szép számmal voltak jelen külföldi VB és EB
pilóták is.
Nagy előkészület e|őzték meg a rendezvényt hiszen egy más megvilágításban kicsit a VB

szabályait bevetve lett a kiírva a rendezvény. A verseny egy tökéletes, izgalmas porgős és

kitűnően megszervezett rendezvény volt 89 nevezővel. A versenyre az idei évben önálló
alapkiírás készült ami szabályozta a csapatok összeállítását.
MXON: Az idei évben az olaszországi Maggiora városa adott otthont a világ talán

legfontosabb MX eseményének.Az MXo-nak. Támogatóinknak köszönhetően 20]-6-ban
tudott indulni a Magyar válogatott is Szvoboda Bence, Hugyecz Erik és Szőke Márk
részvételével.Sajnos a szerencse ismét nem volt az oldalunkon, hiszen a kvalifikációkon nagy

remények villantak az köridők alapján, de viszont a futamokon elkerült minket a szerencse és
így nem tudtuk kvalifikálni magunkat a régóta várt A döntöre. A csapat összeállításában és a
háttér megteremtésében nagy szerepe volt Nagy Norbertnek aki 100%-os munkát végzett.

Eredménvek:

A 2016-os év nem hozott olyan meglepő eredményeket, mint az elmúlt évek de
természetesen voltak, meglepetések, drámák az év során. A kategóriák eredménylistája az
élsport kategóriákból

:

l.O MX2:VARGA IMRE HTS KTM TEAM
l.O MX1: SZVOBODA BENCE HTS KTM TEAM

ll.O MX1: PATAKI MARTIN HUSQVARNA MAURER RACING TEAM

ll.o MX2: KABÁLY TAMÁS MAMl TEAM FEHÉR
UTÁNPoTúS MX2: VARGA lMRE HTS KTM TEAM
Az idei évben a 2016-os év átrendezésére fektettem a legnagyobb hangsúlyt, szeretném
bevonni az egyesületivezetőket is a munkába, hiszen ők is nagyon fontos alkatrészei egy
sikeres 2017-es MX felépítésének.
Kérem az elnökségitagokat a 201"6-os beszámolóm áténékelésére
és elfogadására.

Rákos Róbert

old Timer szokÓgi beszÓmoló 20ló
A szokÓg életébeno 20ló-os év ismét nogyszerŰ eredményeket hozott' Az évek óto
megrendezeti MAM| Kupo mellett oz Orszógos Bojnoksóg is megrendezésre kerÜlt
hozoi versenypólyókon" Hoi hétvégénkeresziÜl, egyre növekvő létszóm mellett,
közönségsikert orotvo, szoros versenyeken dólt el oz év végi bojnoki cím sorso. A
versenyeken o nevezők Óltogos létszómo ll0-l20 fő" Sok Újrokezdő melleit Új

versenyzők is indultok.

A versenyeken kiemelt figyelmet szenteltek o szervezők o boleset-megelőzésnek, és oz
oBB-vel kozös progromon ingyenes vezetéstechnikoi oktotósokot is toriottok o nézők
szÓmÓro is.

szokÓg o régisztrÓli rendezvények előkészíiésébenis okiív szerepet vÓllolt' A
szervezők igyekeztek o szÜkséges biztonsÓgi feltételeket megteremteni. Ahol
hiÓnyossógot toposztoltunk, ott o szervezőkkel egyez1ettÜk, hogy o következő
években milyen módosítósokot szÜkséges elvégezniÜk.

A

Az év végi diiÓtodÓn o MAMS vezetése is jelen volt, ezzel is elismerve

az
eredményeinket. A díjkiosztón megjelent nogyszőmÚ vendég o 20ló-os eredmények
mellett oz idei év terveit is megisrnerhetie.

A szokÓgi költsógvetés nogyon kis pénzból gozdolkodik. Az olocsony licencd[iokkol oz
o célunk. hogy minél könnyebben elérheió legyen kis pénzból is o motorversenyzés.
Ezt o|yon olcsó kotegóriók igozoljÓk, mint o Simson, MZ, Youngtimer.

Összességébenelmondhotjuk, hogy nogyon nyugodt, de sikerekben gozdog 201ó-os
évet zórhottunk. és e:zzel megolopoztuk o következő évekei.
ToropcsÓk Péter
szokógvezető

Sportszakmai beszámoló a MAMS QUAD Szakág 20l6 év

A MAMS QUAD szakágaaz elmúlt szezonrakittizött terveit maradéktalanul teljesitette.
Biír a szakágban egyenlőre továbbra is a quad track forma müködött

mint bajnoki sorozat,a
quadkrossz és short track quad regisztrált versenyek formában történtek megrendezésre.

A Quad Track oB

4 fordulóban kenilt megrendezésre Vasadon 2 forduló Miskolcon 2 forduló.

Prestige kat. sikerült értékelhető bajnokságot rendezni.open és junior kategóriában többnyire
mapi licences versenyzők indultak kipróbálva a quadozás eme válfaját.

A Quad Track versenyzők Lengyel

és a Német bajnokságbarr is indultak ahol számos dobogós

helyezést szereztek.Quad krossz versenyzőink is bizonyitottak Szlovákiában ahol Bajnoki
cimel tértekhaza.

Szakágunban fegyelmi vétség'versenyeinken óvás nem történt.

Miskolc,2O17

a4.22"

Popik Jánc;s

Salakmotor szakági beszámoló 2016.

A salakmotor szakág működéséről nemzetközi víszonylatban:

A gyulai klub régi kapcsolatait kihasználva a magyar motorosoknak egy nemzetközi
Versenysorozatban történő részvételrenyílott lehetőség. A cseh, szlovák, horvát, szlovén, és
magyar versenyeken történő szereplés alapozta meg a szezonunk lényegi részét,a
versenyeken a magyar versenyzők kisebb részsikereket értek el.

A magyarországi Versenyesemények közül a debreceni EB selejtező emelkedett ki, de az
eredményességszempontjából továbbra is tragikus a helyzetünk, hiszen sem ebből a

selejtezőágból, sem a többi helyről _ a VB-s helyekről - nem tudnak a magyar versenyzők
továbbjutó helyet elérni. Mindez megkérdőjelezi a kluboknál folyó szakmai munka
eredményességét.
A salakmotor szakág működéséről hazai viszonylatban:

A bajnoki rendszer beindítása és az ezzel kapcsolatos közös költségviselésre vonatkozó tervek
bevezetése kudarcot vallott, a debreceni sporttársak képtelenek voltak felfogni és elfogadni a
javaslataimat, ezért - szégyenszemre - nem volt a szezonban magyar bajnokság kiírva és
megrendezve.
A szezonban a nagyhalászi versenypálya teljes egészében kivonta magát a vérkeringésből, az
aktivitását a Versenypálya modernizálása jelentette.
Új színfolt a vasadi pálya szárnybontogatása, de el kelt ismernünk, hogy csak egy nagy léptékű
tőke- és munka invesztíció segítségévelfogja tudni elfoglalni az őt meg illető helyet a
magyarországi salakos életben.
A versenyzői létszámunk továbbra is szűkösnek mondható, egyetlen egy utánpótláskorú
versenyző tűnt fel a Versenypályákon (Fazekas Denisz), de a bevethetőségével még nem
számolhatunk, mert csak 201-7 végénéri el a 16. életévét.

A

létesítményektekintetében semmi nem változott, továbbra is sok problémával kell
szembesülni, elodázhatatlan felújítások elvégzésérelesz szÜkség a közeljövőben Gyulán és
Debrecenben egyaránt. ltt külön kiemelném, hogy a debreceni pálya inspekciójával
kapcsolatos anomáliák kizárólag a néhai Daragó lstvánra való tekintettelsimultak el, de biztos
vagyok abban, hogy a későbbiekben nehéz lesz megvédenünk a nemzetközi szövetség
ellenében a felkészü letlenségü nket.
Utánpótlás neveléssel jelenleg és kizárólag Debrecen foglalkozik, a munka hatékonysáeáről
továbbra sincs meggyőző bizanyíték.
Az egyesületek a saját finanszírozásukba nem engednek betekintést, ezért csak arról tudok
beszámolni, hogy - szakágvezetőként is _ továbbra is milliós nagyságrendű támogatást
(versenyfelszerelést és készpénztirányítottam a versenyzők és a klubok irányába.

A szakági keret felhasználása hasra ütés-szerűen működött,
kiadásokra lett fordítva (licencek, stb")

a legszLikségesebb sportszakmai

A decemberben Nádasdi ]ános által megszervezett és Budapesten megrendezésre kerülő
versenyigazgatói képzés/szenrinárium összességében sikeresnek mondható, de a képzés
helyszínénekelőkészítettlenségemiatt a későbbiekben erre kiemelt figyelmet kel fordítani.
A sportszakmát megfelelő képesítésselés rutinnal/tudással végző
bírói/felügyelői/sportvezetői gárda - sajnálatosan - rohamosan fogyatkozik.
A 2017-es szezon előkészítésemég decemberben elindult, mérföldkőnek számít, hogy az EB
versenyek rendezői ezen túl licitálni fognak a kiemelt események lebonyolításáért, és a
befolyó pénzeszközöket fel tudja a szakág használni a működésének javítására'
Célkitűzéseka 20]-7-es Szezonra: a felsorolt negatívumok csökkentése, megszüntetése'
Kelt, Miskolc20L7. április 1.

Jacsó Tibor
sk"

szakágvezető

Sportszakmai beszámolo

!

Stunt riding most már szakágban komoly változások voltak 2016-ban.

A Dragbie-ot elhagyva ki"ilön szakággá váltunk az év végén.A világon elsőként teljesen függetlenül
dolgozhatunk és rendezhetjük a versenyeinket amire még soha nem volt példa.
Lehetőséget kaptunk a 2017-es évre az első hivatalos Európa kupa megrendezésére. Ez
sporttorténelmijelentőségű lehetőség számunkraI Ez bizonyítja hogy nem volt hiába a majd két
évtizedes munka
I

Lebonyolítottunk négy Íordulót melyből 3 érvényes így érvényesmagyar bajnokság jöhetett létre. A
helyszínek:

Március Motorkiálíítás Hungexpo: Nagy nézőszámmal Divizó ].-2-3 versenyzőkkel'
Pécs Expo center, meghívásos Verseny: Sajnos halasztani kellett a Versenyt egy héttel de így sikerült
lebonyolítani. Divízó 1"-2-3 Kategóriában'

Május Kunmadaras Motoros Majális: Sok embert megmozgató eseményen szokásos módon nagy
sikerrel szerepelt a stuntriding sport is Divizíó 1-2_3 kategóriában is.
Augusztus Kunmadaras Autós Motoros gyorsulás: Ünnepi hangulatban rendeztük a bajnokságunk
záró fordulóját. A megszokott helyszín és az időpont szokás sok nézőt Vonzott.
Év végénmég csak reméltük /azóta bizton tudjuk/, hogy ez a

folyamat, ami pár éve elindult
Stuntriding sportban, az hasonló lendÜlettel megy tovább 2017-ben is' 2017-os tervek:
MegrendezzÜk a világ első hivatalos nemzetköziszövetség által elismert kontinens viadalát.
Szeretnénk a bajnokságot 5 fordulósra bővíteni és erre minden esélyünk meg is van a 7
bejelentkezett helyszínnel'' Valamint szeretnénk kormányzati támogatást és nemzetközi
elismertséget is kivívni ennek az igen látványos és általunk oly nagyon szeretett sportnak.

Szabó Ákos

Szakágvezető

a

sÜPERMoTo szAKAG

20L6
Kupa:
A Maqyar Motorsport" SzÖvetséq á1ta1 a 2aI5_Ös
eSZtencőben kiírt 6 forculós Kupa Sorozatbó1 mind
a hat forduló lebonyolítáSra került, de Sajnos csak
a kategóríák Összevonásával
S1_S2 kategóríák értékelhetőek voltak
ÁrrancÓ résztvevőí szám 20 fő volt, ami előremutatÓ
a j Övőt tekintve.
.

20L7
2aI1 évre tervezett VerSenyeket a Supermoto szakág
Prestige kategóriában orszáqos Bajnokságra irja ki,
Amatőr kategóriát Kupa forculÓkra ir)a kí aZ oLD
TIMER. szakág rende zvőnyein beIüIí lebonyotitásban .
Versenyek száma 6 fordulóban lesz meghatároZva
Kos
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