20L8. évi sportszakmai beszámoló

Működés

A Magyar Motorsport Szövetség székhelye v álto z atlanul']'1

46 Bud apes| Istvánmezei út 1 -3.
Két fő teljes munkaidős (ZőlyomiAndrea és Balogh
Erika) alkalmazottal dolgozunk.

A

szövetség hivatalos honlapja www.mams.hu.

A

szövetséget

az 5 tagú elnökség

illetve Facebook

irányit1a. Az e]nök és a négy alelrrök
előterjesztései aiapján hoz döntéseket, a sportszakmán
belül nem szól bele
alkotásáb4 de azokat maradéktalanul számon
kéri.

oldala:

a szakágak
a szabáIyok

Sportszakma
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Versenltrendezés

2018-as évet70 tagszervezettel és 8B9 igazolt
versenyzővel zárfuk. 1O szakágban összesen

66 versenyt engedélyeztünk a MAMS Velsenyrendszerén
belül. A MAMS hazairendezésű
nemzetközi versenyek rendezésében évek óta erős.
otthont adtunk számos vb, világkupa, EB
és Európa-kupa futamnak:

.
l

o
o
.
o
o
o

FIMX-TrialVilágbajnokság
Budapest

2018. március 29.
FIME Salakmotoros Egyéni Európa-bajnokság elődöntő
Debrecen
201B. április 28.
FIME EMX open Motocross Európa-bajnokság, Zőna85,65cc
Európa-bajnokság
Kiskunlacháza 2018. áprili s 28-29.
FIME Superstreet Bike Európa-bajnokság
Kunmadaras
2018. április 29 _ május 1.
FIME Street Freestyle Európa-kupa
Hungaroring
2018. június 16-17.
FIME Salakmotoros Páros Európa-bajnokság elődöntő

Nagyha1ász

2018. június 30.

FIM Oldalkocsis Világbajnokság
Pannóniaring
2018. júniu s 29 _
iúlius 1.
FIM Baja Világkupa

Veszprém

2018.

auguszfus 9-11.

A fedettpályás triaIvilágbajnokság először

kerü1t megrendezésre Magyarországon. Rögtön

a

zárőÍorduló rendezésijogát kaptuk meg, így Budapesten denilt ki a világbajnok személye.

a

szetvezőknek és a magyar tisztségviselőknek, hiszen
nélkülük nem jöhetett volr'ra létre ez a számos színvonalas rendezvény. Nekik köszönhetjük,
hogy Magyarország ott lehet a világ motorsport térképén.
Szeretrrénk köszönetet

.

mondani

Kollé{iumok

A kolIégiumok változatlan formában működtek:
E'

dzői és Utánp ótlás KoIlé gi tm, v ezetője Kuncz Richárd

Egészségügyi Kollégium, vezetője Grécs LászIó
Elektromobilitás Kollégium, v ezetője Gerendás Szabolcs
ÉrtékelőKollégium, vezetője Majosházi Péter
Fegyelmi Kollégium,vezetője dr. Pabis Attila

Kömyezetvédelmi Kollégium, vezetője Bakó Péter
Öreg Motorosok Kollégium a, vezetője Zsernbety Bamabás

2018 elején a Versenyigazgatőlsportfelügyelő képzéstösszekötötti.ik
egy sportszakmai
szemináriummal. Több tisztségviselő tartott előadást és érdekes példákkal színesítette az
elhangzottakat, amibőI a vizsgázni kívénók sok hasznos dolgot tanulhattak. A MAMS
történetében először lehetett online kitölteni a sportfelügyelőilversenyigazgatőí tesztet, ezzel
pedig 51 személy élt is.

Szakáeak

A szakágak életében - néhány kivétellel- nem történt változás.

Az enduro versenyzői iicenccel rendelkező tagok

töb'pq(Ee novemberben visszahívta Nagy

Pétert a szakágvezetőltlsztségbőI és helyére LászIő Márkot jelölte. Az elrrökség az új jelölt
személyét elÍo gadta és me gbízt a a szakágv ezetői tisztsé g ellátásával.
201'8 április ában az elrrökség

visszahívta poszt1ábőISzIlágyi Sándor salak szaká gvezetőt, majd

a tagok jelölése alapjan }acsó Tibort nevezte ki.

A kőzgyiilés az uj szakágak közé Íelvette a tereprallyt, amely így májustói kezdve kivált az
enduro szakágbőI és önállóan kezdte meg működését Garamvölgyi Zoltánvezetésével.

A

szakágvezetőknek és a szakási tanácsoknak továbbra is jó a kapcsolata a titkársággal,
bármiIyen kérést,kérdéstmeg Iehetett oldani. A szakági tanácsok zártFacebook csoportjai jól
működtek, de természetesen nem helyettesíthetik az időnkénti személyes találkozókat.
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2018-ban sem volt

.
.
.
o
.
o
.
.
o
.
.
.
'.
o
.
A

okunk szégyenkezni' Szép eredményeket értiink el nemzetközi szinten.

Gyorsasági Mini Motor Európa-bajnoksá& NSF kategőfia_ L. hely, Vincze Martin
Gyorsasági Mini Motor Európa-bajnokság, NSF kategória_ 4. hely, Farkas Kevin
Gyorsasági Mini Motor Eurőpa-ba1nokság, Ohvale kategória - 3. hely, Moor Rossi
Superstreet Bike Európa-bajnokság - 6. hely, Lencsés Donát Dániel

EMX open Motocross Európa-bajnokság - 13. hely Hugyecz Erik
Street Freestyle Európa-kupa _ 2.hely HerczegBalázs,3. hely Pawel Karbownik' 4.
hely LukaszBelz,7.hely Végh Tamás, B. hely Podani Milán, 10. hely Palatinus Attila,
11. hely KötélIstván
Gyorsasági Supersport 600 Európa-kuPa_ 6. hely Sebestyén Péter
Cyorsasági Supersport 300 Európa-kuPa - B'hely Győr Bálint
AlPok Adria Gyorsasági Bajnokság, open SSP 300 - 8. hely Győr Bálint
Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, IrrternationalSSP 300 - 5. hely Győr Bá1int
AlPok Adria Gyorsasági Bajnokság, open SST 600 -Z.hely Győrfi Alen
Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, Open SSP _ 2. hely Mo]rrár Gergő
Alpok Adria Enduro Bajnokság, E2_2. hely Holló Bence
Alpok Adria Enduro Bajnokság, E3 _2. hely Kubik Richárd,3. hely Tóth Bamabás,4.
hely Brenner Ádám
Alpok Adria Enduro Bajnokság, Veterán - 1' hely Miksi Péter, 3. hely olár Tibor
Alpok Adria Enduro Bajnokság, Abszolút - 3. hely Holló Bence

is sikerrel

zárultak, bár volt olyan kategória' ame1yben a
sportszabályzat alapjánnem lehetett bajnokot' kupagyőztest hirdebei. Ezeknél a kategóriáknál
a szakágak feladata, hogy megvizsgáIják, rni az oka az indulók hiányának'

hazai versenysorozatok

- MAMS

Eu Saortolóia 2018

A Magyar Motorsport
díj azott1airól.

o

Szövetség elrröksége 2018-baen is határozott a

MAMS ÉvSportolója

Három kate góriáb an választottak győztest.

MAMS ÉvFe]rrőtt Sportolója

2018

Herczeg Balázs, Blaise KÍt., eredményei: a Street Freestyle Európa-kupán a 2. helyen
végzett, a rc|a1yar stunt riding bajnokságot, valamint a Mugen Race stunt riding
kupasorozatot pedig megnyerte.

o

MAMS ÉvUtanpótlás Sportolőja2O18
o1áh Barnabás, Talmácsi Group Motorsport Egyesület, eredményei: TISSoT
Magyarország Nyílt Nemzeti Gyorsasági Motoros Bajnokság, SSP 300 kategória, 1.
hely - bajnok

o

MAMS ÉvNői Sportolója 2018
Kerekes Kármerr' MAMI Team Fehér, eredményei: MAMS Magyar Endurocross Kupa,
Lady kategória

1.

hely - kupagyőztes

A MAMS elrröksége különdíjjal jutalmazta Lencsés Donát Dánielt és Liszka Rolandot.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok
A MAMS alapító tagsa aNemzeti Versenysport Szövetségnek' amely a nem olimpiai sportágak
ernyőszervezete, továbbá tagsa a FIM-nek és a FIM Europe-nak, valamint az Alpok_Adria
Motorkerékpáros Uniónak' Számos tisztségviselőnk tagja ezen Szervezetek sportszakmai
bizottságainak.

Bulcsu Rezső _ FIM gyorsasági bizottságvezetője 2018 novembetéig, azőtatag
Zettner Tamás - FIM gyorsasági bizottság tagsa 201'8 szeptemberéig

Ző|yorni Andrea - FIM női bizottságtagsa 2018 szeptemberéig
dr. Senyei György _ FIM salak bizottságának tagsa201'8 szeptemberéig

Nádasdi János - FIM salakbizottság tiszteletbeli aleLráké"Hadnagy JózseÍ _ FIME dragbike bizottságtaga
Nugy Attiia - Alpok Adria Motorkerékpáros IJnió elrröke, FIME gyorsasági bizottságtagsa
Sasvári Sándor - Alpok Adria Motorkerékpáros Unió enduro bizottságának vezetője

Horváth Bence - Alpok Adria Motorkerékpáros Unió gyorsaságibizottságának
FIermanrr Henrik _ Nemzeti Versenysport Szövetség eLrökségitagsa

Budapes| 2019. rnájus
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Dragbike Szakág2018
Ebben az évbenminden kiírt kategóriánk és minden kiírt bajnokságunk érvényesvolt így egy
nagyon sikeres évet tudhafunk magunk mögött.

Nemzetközi szinten is nagyot léptünk előre hiszen a Cseh versenyzőkkel kialakított jó
kapcsolatnak köszönhetően

több versenyünkön

is je1en volt a teljes mezőny.

Európa Bajnokságot rendezhettíink, ahol 12 országversenyzői jelentek meg és egyben több
versenyzőnk is teljesítette az EB futamokat. Lencsés Dániel, lász Krisztián Superstreet
kategóriában Európa legjobbjaival küzdöttek egész évben és Lencsés Dani a dragbike szakág
történetének legsikeresebb versenyzője volt ebben az évben.
u1 kategória bevezetésével frissíteni szerefurénk a mezőnyt, de közben nem felejthetjük el a
tömegsport jeliegű kategóriákat sem. A versenyrendezők számát is növe]nünk kéne, de az
elvárások a technikai előírások nehezítik helyzetiinket.

Rizikó a fekete versenyek térnyerése és a regisztrált versenyeken megjelenő igénytelenségs
rendezetlenség.

Tisztelettel: dr. Hadna gy J őzseÍ

SPORTSZAKMA! BESZAMOLO

ENDURo szAKÁG
2018

A

2018-as évben 2I3 fő versenyző váltott licencet szakágunkban. A korábbi években
megszokott módon kiírásra kerültek az Enduro és Endurocross Kupa- és Bajnoki sorozatok.

A 20L8-as Versenyszezon Nagy Péter szakágvezető és szakági tanácsa irányításával zajlott le.
2oI8' november 2o.-án a tagszervezetek többségének jelölésével szakágvezető és ezzel
együtt szakági tanács váltás történt.

Husqvarna-Maurer Magyar Enduro Bajnokság

A 2018-as Versenyszezonban 3 helyszínen került megrendezésre bajnoki futam, összesen

5

forduló, így értékelhető volt a banjokság'
]-.

Lisov (SK) 2 forduló

2. Magyargencs

].

forduló

3. Lovcica (sK) 2 forduló

A versenyeken átlagosan 55 induló vett részt. Az alacsony indulószám a Versenynaptár
változásai és a külföldi helyszínek miatt alakulhatott ki.

SuperEnduro GP 2018
Zsigovits Norbert a Junior, Holló Bence az Európa Kupa kategóriákban képviseltékhazánkat a
futamokon értékespontokat és tapasztalatokat szerezve.

ISDE Chile

2018

'

:"'

2018-ban csapatot nem indított a szakág, egyéniben Tóth Barnabás képviselte hazánkat
Versenyen, aki bronz érmet szerzett a Versenyen.

a

Alpok Adria Enduro Bajnokság

A bajnokságnak két fordulója volt, melyek a szlovákiai Lisov_ban és a csehországi Mseno-ban
kerültek megrendezésre' Ezek alapján az értékelésbenaz alábbi helyeken végeztek
versenyzőink:
E2-ben: 2. Holló Bence ; 5' Gyenes Emanuel

E3-ban:2. Kubik Richárd;3. Tóth Barnabás;4. BrennerÁdám
Veterán: 1. Miksi Péter; 3. olár Tibor
Abszolút: 3. Holló Bence

Husqvarna-Maurer Magyar Endurocross Bajnokság
A kiírt 7 forduló rendben megrendezésre került Pannonhalma, Ács, Cered, Veszprémvarsány,
Tokod, Tamási, Piliscsév helyszínekkel. A versenyeken kb. L40-190 fő nevezett. Az előző

évektől eltérően a kiírt kategóriák kiegészültek egy Abszolút kupával. Minden kategória
értékelhető volt éwégén.

Díjátadó Ünnepség
20t9.o1'.26._án a Lurdy házban rendezte szakágunk a 2018-as szezon díjátadó ünnepségét. A

rendezvényen közel 2oo fő vett részt' A versenyzők a bajnokságban elért eredményük
szerinti serlegek mellett több különdíjat is hazavihettek' A Pető Áaem Emlékdíjat Tádics
Dániel kapta, a Ruzsai József Örökös Vándordíjat Liszka Roland vehette át, a Vértessy Zsolt
Vándordíjat Firtosvári Gábor kapta. Emellett a MAMS ÉvNői Sportolója díjat Kerekes
Kármen, MAMS Elnikségi Külondíjat Liszka Roland kapott. Jász András ötletéből a szakági
tanács javaslatát elfogadva az Elnokség megalapította a MAMS Életműdí;at,melyet első
alkalommal Lantos József vehettet át, az enduro sportban versenyzői és rendezői
minőségben eltöltött több évtizedes aktív részvételéért.Elévülhetetlen érdemei vannak a
Királyválasztó évenkénti megrendezésében, melyen 2018-ban a XXXV' fordulója lett
megrendezve. A rendezvényen Zsembery Barnabás vezetésévellegendás enduro
versenyzőktől ha ll h attu n k élm énybeszámolókat'
\r.
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Borsodnádasd, 20].9.01.29.
László Márk

Szakágvezető

Tisztelt EInök úr, Tisztelt Elnökség!
A MAMS Gyorsasági szakág 2018. évi szakmai beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem az Elnökség
elé.

Tissot Magyarország Nyílt Nemzeti Gyorsasági Motoros Bajnokság és Kupa 2018. évi fordulói:
2018.04.16
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2018,.05.06 Euroring
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2018.07.09 Euroring
2018.08. 11 Hungaroring

2018.09.02 Pannóniaring

Az újonnan indult SSP300 bajnokságban 10 Magyar licence-t kiváltó versenyző indult, összesen
résztvevővel

]-8

!

A 600 open bajnokságban a2ol7-es évhez képest öttel több, 15 Magyar licence-t kiváltó versenyző
indult, összesen 8 résztvevővell
Az 1000 open bajnokságban 7 Magyar licence-t kíváltó versenyző indult összesen!
A 600 open kupában összesen 15 indulónk volt.
Az 1000 open kupában összesen 9 indulónk volt.
Sike.resnek tekinthetjük a 2018-as évet, hiszen minden meghirdetett kotegório értékethető volt!!

A szakógat érintően 95 regisztrólt rendezvény lett bejelentve, ebből 77 a Pannónia-Ringen,
Hungaroringen, Kecskeméten 1 került megrendezésre.

1-7 a

Robogó kategóriák: a MAMl Kupa kereteín belül megrendezett robogó országos bajnokság, aholtobb,
mint 50 versenyző állt rajthoz az év folyamán. A magyar índulók mellett számos kÜlföldiversenyző is
nevezett a versenyekre. A 6 fordulós bajnoki fordulón belül az amatőrök részt vettek egy Trofeo
Motorline kÜlön értékelésbenis. A versenysorozat támogatója jelentős külső források bevonásával
alacsony nevezési díj mellett a Verseny szervezővel közösen egy színvonalas sorozatot hozott létre.
A MAMl Kupa díjkiosztója 20!9.január 5-én, míg az oB és MAMS Kupa rendezvénye január 12_án volt,
ahol a díjazottak mellet sok prominens vendég is jelen volt.

Rövidpályás

és Utánpótlás versenyek

A B&T Motor és Torna Sport
fordulóból

á

Egyesület 2018-ban MAMS tag egyesÜleteként megrendezte

lló versenysorozat 2 magya rországi versenyét.

a

6

A Nyílt nemzetközi UP bajnokság kettő csehországi, kettő szlovákiai és kettő forduló magyarországi
helyszínnel terveződött

megrendezésre.

A rendező országokkal történt egyeztetések az év elején sikeresen lezajlottak, ugyan a cseh partner
többnyire távolmaradó, diktáló pozíciót kívánt betölteni. A szlovák fél együttműködőnek

bizonyult.

A magyarországi versenyhelyszínnek Kakucs és Pannóniaring került kiválasztásra. Sajnos a

Verseny

megrendezésééiga. pannóniaringi pálya felújításanem készÜlt el, így dátum változtatása nélkül szintén
Kakucson kerÜlt megrendezésre az első magyarországi verseny is.

A kÜlföIdi partnereknél szlovákiában Dlha lett megadva két versenyre, cseh félnélVysoke Myto és
Trineci pályák. A szlovák fél technikai okokra hivatkozva lemondta a második dlha-i versenyt, így a
bajnokság végÜl öt fordulóból állt.

Két magyarországi Versenyre a cseh féltől nagyon kevés versenyzó nevezett be, a mini moto
kategóriában egyáltalán nem érkezett versenyző. A cseh fél a náluk rendezett vysoke myto-i Versenyen
a három ország szabályát nem vette mérvadónak, ők a cseh bajnokságban lévő szabályokat vették
figyelembe.
20].8-ban 6 kategóriában volt díjazás. Versenyzőink az év végi értékelésben9 dobogós helyezést
szereztek. 4 bajnokot ünnepelhettÜnk az erős nemzetközi mezőnyben, 1 második és 5 harmadik helyet
szereztek versenyzőínk.

Egyéb megjelenés, bemutató

Sikerként éltük meg, hogy 2018-ban, több ezer ember előtt a helyszínen, és élő televíziós adásban a
Május 1--én megrendezett Nagy Futamon az utánpótlás kategória több résztvevője bemutatkozhatott,
ezzel is népszerűsítvesportágunkat.
Az év fontos eseménye volt, hogy a TlSSoT mint az oB névadója együttműkodésre lépett a MAMS-al,
ezzel első alkalommal lett névadó szponzora a hazaí bajnokságnak, a közös munka sikeresnek minősÜlt
ezért a 20].9-évre is tervbe van véve a támogatás folytatása.

2019. évi tervek

A szakág jövő évi kihívása a hazai bajnokság megszervezése. A három különböző pályán 2-2 fordulós,
összesen 6 fordulóból álló sorozat az amatőröknek szóló ripáüal kiegészítve jó táptalaja a gyorsasági
motorozás széles körűvé tételéhez.AzSZT az év eleji nyílt napokra sportorvosivizsgálati lehetőséget
szeretne biztosítania leendő versenyzőknek, ezzel is segítve a licence kiváltását.
Szeretnénk a 2019-es évben is szerves részesei lenní a Nagy Futam programjának, véleményÜnkszerint
ez kiváló lehetőség a Magyar gyorsasági motorsport népszerűsítésének.

Sport diplomácia, nemzetközi kapcsolatok

A Szakágvezető, mint rendes FIM-E RRc tag, több EB és E Kupa versenyen látott el vezető tisztséget
mely feladatok során minden eszközzel szélesítette a hazai versenyrendszerről és eseményekről a
külföldi szakemberek ismereteit, illetve megkezdődött a Parádi hegyifelfutó versenyek újraélesztése,
amely síkere esetén a FIM-E is érdeklődést mutat egy EB futam rendezésére. ltt a hazai rendező
jelölttel és a FlM-E RRC-vel, valamint a Szakágvezető által irányított FlM-E RRC Hill Climb
munkacsoporttal is több egyeztetés zajlott. A Szakági Tanács egyöntetű véleményealapján a
Gyorsaságiszakág be fogja fogadni a Hegyifelfutó versenyeket amennyiben a rendezés megvalósul.
A 2018. esztendőben a MAMS történetében 2. alkalommal sikerült Európa Bajnoki címet szerezni
ezúttal a FlM-E Junior EB-n. A FlM-E RRc-hez tartozó Street Freestyle szakág hazai promóterének
munkáját sikerrjlt továbbra is segíteni. Ezt a munkát a Nagy Attila szakág vezető és az irányítása alá
tartozó FlM-E RRc Street Freestyle munkacsoport végezte.
További fontos sportdiplomáciaifeladat volt az UP bajnokság folyamatos működésének biztosítása a
partner szövetségekkel, a Szakágvezetés és a Promóter több közös egyeztetést is folytatott az SMF
képviselőivel,2ot9 évben a Cseh szövetség nem kívánta folytatnia közös bajnokságot, ugyan akkora
versenyzői néhány sMF - MAMS közös versenyen részt fognak venniegyénialapon.
Az AAMU 2018 évi rendes tisztújító közgyűlésén 4 évre Nagy Attila-t választotta AAMU Elnöknek a tag
szövetségek által delegált testÜlet. A Közgyűlésen Sasvári Sándor Enduró sportszakembert sikerÜlt az
AAMU Enduro bizottság vezetéséremegválasztatni.
Alapvetően erős nemzetközi sportszakmai és sport diplomáciai jelenéttel bír a szakág, ezt a
tevékenységetaz eddig elért sikereket túl is fokozni szeretnénk, nem csak a Gyorsasági, hanem a többi
MAMS szakág előnyére is.
osszességében

szolgáltatás alapú szakág 2oI7-ben jól megtalálta azt a rést, ahol az eddig a szöVetség
versenyrendszerén kívül motorozóknak nyújtott valós alternatívát. Ez 2018-ban meg is hozta a várt
eredményt, versenyzői létszám növekedése tekintetében. A 2O19-es év feladata a hazai bajnokság és
kupa tömegbázisának további kiszélesítése,melybe a szervezőkkel közösen nagy energiákat fektetett
már az idei évben is a SZT.

A

Röviden a teljesség ígénye 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 szakág vezető

MAMS Motocross szakág Sportszakmai beszámoló 2018
Azif1. Kerner Lászlő áItalvezetett szakág és szakági tanács az egyesületek bevonásával dolgozott
2018-ban is. Hagyományosan meghirdette féléviés év végi szakági értekezleteit, ahol az egyesületek
meghallgatásra kerültek' valamint ezen felül hivatalos levélben is fordulhattak a tagszervezetek a

szakág felé. Természetesen ezen levelek és a meghallgatáson elhangzott

_a

sportszakrnával

összeegyeztethető _ észrevételek, véleményekértékelésealapján zajlottazidei év tervezése'

A motocross szakágvezetés legalapvetőbb feladata többek között aMagyar Motorsport Szövetség
Motocross szakágánakműködtetése volt 2018-ban is, továbbá az országos bajnoki' és kupa sorozatok
Versenyrendszerének megszervezése, népszerűsítése,vagyoni értékűjogainak értékesítése,a
költségvetés gondos kezelése.

Az

országos bajnoki sorozat fordulóinak számát a külföldi motocross sorozatok éshazai endurocross

sport sorozatával összeegyeztetve határoztuk meg, ezzel lehetővé téve az átjárhatőságot.

A 2018-as

évben a motocross versenynaptárba - szinte egyedülállóan - aZ összes említett sorozat beillesáhető

volt a kózzététel idején.

1. A Magyar

Motorsport Szövetség 2018. évre kiírta a motocross szakág áItaItewezett 5 fordulós

Magyarország Nemzeti Nyílt Motocross Bajnokságot és Kupasorozatot

az

alábbi

kategóriákban:

Bajnokság:

a
a

II. osztáIy

Kupasorozat:

2. A Magyar

I. osztály élsport Mx

open
I. osztáIy élsport Mx2
II. osztály Mx1

a

.
.
.

Mx2

III. osztáIy tömegsport Mx1
III. osztáIy tömegsport Mx2
III. osztáIy tömegsport 2T open

Motorsport Szövetség 2018. évre k"-"1*

Magyarország Nemzeti Nyílt Junior, |{ői

a

motocross szakág által tervezett

és Senior Motocross Bajnokságot

és

Kupasorozatot, melyet az UMx openkategőria számára 4 fordulóban, Women open kategóriák
számátaí, az h[x50 kategória szélrnára5, az Mx65

és Mx85

kategóriák számára is 6 fordulóban valósított meg.

Junior Bajnokság:

kategóriák számára 6, valamint Senior

Női Kupasorozat:

.
.
.
.
r

Utánpótlás Mx open (IJMx) (21 éves korig)

.

Women Open

Mx
Mx
Mx
Mx

Senior open Bajnokság:

Az

.

50 utánpótlás sport mini (4-6 éves kor között)
50 utánpótlás sport maxi (7-9 éves kor között)
65 utánpótlás sport
85 utánpótlás sport

Senior Amatőr, Senior E'xtra, Super Senior

országos bajnoki és kupasorozatok mellett egy alternatív sorozat meglététis fontosnak tartotta

a motocross szakág,

kiszolgálva ezzel anemzetkózi szinten nem versenyző motorosokat is. A nyugat

kupának nevezett sorozatot az előzó vezetés szüntette meg és alakította át hivatalos, országos
ranguvá, mely fordulói épp olyan arányban zajlottak nyugaton és keleten idén is, mint a korábbi
években. Az idei évben a különbséget mindössze a Sorozat névadó szponzora jelentette.

3. A

Magyar Motorsport Szövetség 2018. évre kiírta a motocross szakág áItaItervezett összesen 5

fordulós MagyarországNyílt Nemzeti M.C.

KLÍMASZIG Motocross Kupasoroz

atot

azalábbi

kategóriákban:

'

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

I. osztály élsport Mx

open
I. osztály élsport Mx2
II. osztály

Mxl

II. osztáIy ]|i4x2
III. osztály tömegsport MX1
Iil. osztály tömegsport MX2
Mx 50 utánpótlás sport mini 4-6 éves kor között)
Mx 50 utánpótlás sport maxi (7_9 éves kor között)
Mx 65 utánpótlás sport
Mx 85 utánpótlás sport
Senior Extra (open)
Senior Amatőr (open)
Super Senior (open)
EgY meghívásos kategória rendezhető
\,i"r
.

A regisztrált motocross versenyek továbbra is fejtörést okoztak, mivel
kevésbéérvényesülnek, mint a szovetségi sorozatokban.

a

sportszakmai szabáIyokit'

A régi tanács két tagja' Tordai Viktor

Langer Iőzsef urak közreműködésével zaj|ő regisztráIt versenyek viszont a korábbi

és

ével<hez

hasonlóan két régióban folytatódtak, ahol a licenccel rendelkező versenyzők mellett a licenc nélküli

motorosok is kaptak ízeIítőt a versenyrendszer keretei koz<itt zajló motorozásről. Ezen a téren többkevesebb sikenől lehet beszámolni. A 2017-es évben I44 fő volt a licenc nélküli motorosok száma,
idén ez a szám Í66-ra emelkedett. Reméljük a jövőben a Versenyengedélyek számábanjelentkezni

fog a ktlzös munka.

A

sok licenc nélküli sportolóban lehetőséget lát a Motocross Szakági Tanács a

létszám növelésére, ezáItal a versenyek ftnanszírozásában segítségetjelenthetnek' A nyugat kupának

nevezett sorozatot köztudottan az előző vezetés szüntette meg és alakította át hivatalos, országos
ranguvá, mely fordulói épp olyan aránybanzajlottaknyugaton és keleten, mint napiainkban.

Az online nevezést hosszú évek óta tervezték bevezeti korábbi vezetések - a motocross mellett már
szakágak is - viszont ennek megvalósításaez idáig nem sikerült.

A Kerner féle szakág

komolyan

elkötelezte magát emellett, így sikeresen be is vezette, és működőképesnek bizonyul.

A

gépátvétel átalakult egyfajta szúrópróba szetú rttházat

és gépellenőrzésséo melyet

a

rajtelőkészítőben bármikor elvégezhetett a technikus. Ennek és az online nevezésnek köszönhetően
megszűnt a kínos és hosszas motorralvaló reggeli sorban állás.

Az online nevezést tovább kívánjuk népszerűsíteni, a gépellenőrzést pedig gyakoribb és szigorúbb
ellenőrzéssétewezzik változtatni. Ahogy idén, úgy jövőre is kedvezményes áron lehet benevezni
az online rendszerben, emellett a helyszíni nevezés is megmarad.

A felvezető köröket kötelezővé tettük, vagyis minden
került'

A

kategória minden futama elott bevezetésre

szabály a|kalmazásával a versenyek biztonsága miatt döntöttünk

ennek bevezetése mellett.

Bíróképzéstszerveztünk év elején, aminek eredményeképp új bírői gárda csatlakozott

a motocross

sporthoz, viszont az ezen résztvevő személyek kihátráltak a versenyeken való közreműködés elől.

A meglévő bírói alakulatok viszont problémamentesen látták el a továbbra is rájuk háruló feladatot.

A kategóriák közti feljutásos rendszer alkalmazásra került, azonban a következtetés, tapasztaIatok
levonása egyelőre zaJlik.

Bevezetésre került uira az Mx50 kategóriában

a mini és maxi felosztás. Az Mx50, Mx65

géposztályokban az adott Versenyen induló összes motoro1díjazása is megvalósult a tervek közül'

Ezzel a sportágat kívántuk népszerűbbé tenni a gyerekek számáta.

A

korábbról <jrökölt költségvetési hiányt a Kerner LászIő által koordináIt szakágnak sikerült

realizálni az elmuIt két év gondos kezelésének köszönhetően.

A

versenyszervezők irányába a szakág egységes és igazságos támogatási rendszert alkotott meg

Az

2018-ban.

országos kupasorozat nevénekhasznáIatát értékesítettea szakág, az ebbőI befolyt

összeget átutalta az adott kupaversenyek rendezőinek.

Elindult a MAMS Motocross Facebook oldal is, ahol rendszeresen kaphattak információkat a
szakágről és az aktuális versenyekről az oda látogatók.

A bajnoki

és kupasorozatokversenyeinekszervezői

egységes arculatú standardizált plakátot kaptak

a szakágtól.

Statisztika:
Licences versenyzők száma20l6-bat275 fő,2Ol7-ben303 fő, 2018-ban

Növekedés:

201612017

20T1l20I8
201612018

'
.

.
.
.
.
.

m.

:28 fő:9.3 %
: 10 Íő : 3,2 oÁ
: 38 fő:12,5 oÁ

Legnépszerűíbb kategória: III. osztól]l' számuk 95 fő. Növekedés:3 fő,0,520Á

Azok

a

versenyzők akik minden bajnokin részt vettek, Vagy csak egyet hagytak ki26 fő.

Mdsodik legnépszerűbb kategória: Senior, 62 fő. Növekedés: 2 fo,3,3oÁ

Akik minden versenyen

'

313

részt vettek vagy csak egyet hagytak

ki 23 fő.

Harmadiklegnépszerubb kategória: II. osztál}' élsport,39 fő. Csökkenés L fő,2,5oÁ

Akik minden versenyentészt vettek, vagy csak egyet hagytak ki 13 fő.
Negyedik legnépszeníbbkategória: UMx2: 29 fő' Csökkenés 3 fó,9,4oÁ
Minden versenyen részt vettek, vagy csak egyet hagy.tak ki: 11 fő'
Ötadik kategória: I. osztály élsport: 24 fő' Csökkenés : 14 fő,
Minden versenyen részt vettek, vagy csak egyet hagy.tak ki: 14 tő. (2007 9fi5)

Hatodík legnépszerűbb kategória: Mx85: 24fó' Csökkenés:

L

fő'40Á

Minden versenyen részt vettek , va1y csak egyet hagytak ki 10 fő. (2017: 9fő)
Hetedik kategória: Mx65:

21fi'

Csökkenés 4 fő, L2,5

oÁ

Minden versenyen részt vettek, vagy csak egyet hagy'tak ki:9 fo
Nyolcaclikkategőria: Mx50: 19 fő. Növekedés 5 fo',2;ö,4 %
Minden versenyen részt vettek, vagy csak egy et hagytak ki: 8 fo.

.

Kilencedikkategőrta: Women open:12 fő. 5 magyar,7 külföldi versenyző.

.

201

Íő versenyzett a kupasorozaton.

166

íő licenc

nélküli szabadidősportos versenyző indult a déli és a keleti regionális és eg,,éb

sorozatokon.

A Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross CsapaNerseny egyre népszerűbb!
a

Résztvevőkszáma: 2016:73.fő, 20I7 _ ]13.fő, 2018 _ 162fő. Növekedés; 30,3'%.
Csapat világbajnokság / MXoN2018: USA, a szakág nem állított csapatot idén.

Az oB versenyein 17.fő külföldi versenyző

vett részt.

Összesen a MAMS Motocross rendezvényein 526 fő mx versenyző.ielent meg.

2Q lS-mx fwmnx*S$t, *mpmxx$qx$wtmk,,
W
% Sportszakmai

beszárnoló: sfatlseÍrka

v&$wm&y"lywk

(verseny l'relyszinak népszerilsége)

&tiw:S*S f*
{m1sj

A MAMS motocross

év végi díjátadó gálájának résztvevőit ahazai sorozatokban eredményt elért

versenyzői és vendégei tették ki idén is, ahol a dt1azott versenyzok ezen felül további vendégeket
hívhattak meg.

Az idei évben már az országos kupasoroz^t

díiátadoját is

a szakág szervezte

és

bonyolította ugyan itt az Úir'artyani Faluközpont rendezvénytermében, ahol néhány úiításnak
kösz<jnhetően emelkedett a rendezvény színvonala az
105 fore emelkedett, a vendégek száma pedig 756 főre'

versenyzo került díjazásta

a

e|1|őz(5

évekhez képest. A díiazottak száma így

Az év végi díiátadón nem csak az első három

junior géposztáIyokban, hanem már kategóriánként hat fő.

Tisztelettel; ifi. Kerner László Motocross szakágvezető / Szakógi Tanócs

old Timer szokógi beszómoló 20l8
A szokóg életébeno 2018-os év ismét nogyszerŰ eredményeket hozolt. Az évek óto
megrendezett MAM| Kupo mellett az orszőgos Bojnoksóg is megrendezésre kerÜlt
hozoi versenypólyókon. Hot hétvégénkeresziÜl, egyre növekvő létszóm melleti,
közönségsikert oroivo, szoros versenyeken dőli el oz év végi bojnoki cím sorso. A
versenyeken o nevezők óltogos létszómo ll5-125 fő. Sok Újrakezdő mellett Új
versenyzók

is

indultok.

Az oB és o Kupo versenyek o közösségi médio oldoloin keresziÜl online is köveÍhetők
,l5
voltok. A közvetítések ó-7 komeróvol, kb.
fős stÓbbol történek, melyek o youtube
csotornón bórmikor visszonézhetőek. Ez jelentősen növelte o sorozot és o motorspori
népszerŰségétl
.

A versenyeken kiemelt figyelmet szenteltek o szervezők o bolesei-megelőzésnek, és oz
oBB-vel közös progromon ingyenes vezetéstechnikoi oktotósokot is tortottok o nézők

szómóro

is.

szokóg o regisztróli rendezvények előkészítésébenis okiív szerepet vóllolt. A
szewezők igyekeztek o szÜkséges biztonsógi feltételeket megteremteni. Ahol
hiÓnyossógot toposztoltunk, ott o szervezőkkel egyeztettÜk, hogy o következő
években milyen módosítÓsokot szÜkséges elvégezniÜk.

A

Az év végi díjótodón o MAMS vezeiése is jelen volt, ezzel is elismerve

oz
eredményeinket. A dijkiosztón megjeleni nogyszc,mÚ vendég o 20l8-os eredmények
mellett oz idei év terveit is megismerhette.

A szokógi költségveiés nogyon kis pénzből gozdÓlkodik' Az olocsony licencd'rjokkol oz
o célunk, hogy minél könnyebben elérhető legyen kis pénzből is o motorversenyzés.
Ezt olyon olcsó kotegóriók igozoljÓk, mint o Simson, MZ, Youngtimer.

Összességébenelmondhotjuk, hogy nogyon nyugodt, de sikerekben gozdog 2018-os
évet zórhottunk, és ezzel megolopoztuk o következő éveket.
Toropcsók Péter
szokógvezetó

A quad szakág

2018. évi sportszakmai beszámolója

Tisztelt Elnökség!
2018. évben a quad szakág4 quad-track és 3 short-track bajnoki futamot rendezett.

Ezen Íelül 9 regisztrált verseny színesítette a quad versenyzők naptárát.

Nemzetközi versenyeken is kimagaslóan teljesítetttink. A németo rszágiHeringenben
rendezett 50. jubileumi versenyen Régi István a királykategóriás győzelmévelbeírta a nevét a
németországi quadsport nagykonyvébe.
Dániában rendezték azBurőpai Nemzetek Quadcrossát, ahol a magyar csapat a nívós 15.
helyet szerezte meg Karai Kristóí GönczölRichárd és Baiogh Lászlónak köszönhetően.

A

2019-es évbe hasonlóan több bajnoki

motorsportot népszerűsíteni.

Tisztelettel

Popik János
quad szakágvezetö

futamokkalbővülve próbáljuk

a

magyar

Salakmotor szakági beszámoló z0I8.

A szakág jelenlegivezetése 2018.május 1L.-én kezdte meg a munkáját.

lnduláskor elkötelezett szándékunk volt a szétzilált magyar salakmotorsport egyben tartása,
és lehetőség szerinti felvirágoztatása. Ennek érdekébenvettük fel a kapcsolatot a
versenypályák tulajdonosaival is. A szakág - a rendelkezése álló anyagi források tudatában célkitűzésekéntfogalmazta ÍT]eg, hogy a jelenlegi magyar versenyzők minél több
versenylehetőséghez jussanak, és ebben hathatós anyagi támogatást is kapjanak. A szakág a
pályatulajdonosokkal való együttműködés érdekébenegyeztetéseket kezdeményezett az
érintett személyekkel. E tekintetben kitűnő együttműködést sikerült kialakítani Albók József
úrral, a Nagyhalászi Speedway Club elnökével. A vasadi pálya tulajdonosával is sikerült jó
munkakapcsolatot kialakítanunk. A szakági tanács nagyra értékeliSzilvási Péter erőfeszítését,
amit a salakmotorsportnak a Pest megyei meghonosítása érdekébentett és tesz
folyamatosan. Mindezekkel szemben, Tabaka Józseftől és Szilágyi Sándortól nagyobb
együttműködési hajlandóságot vártunk volna el, velük munkakapcsolat gyakorlatilag nem
működött.
Ezúton szeretné megkoszönni a szakági tanács Albók József úrnak, hogy erőn felül segítette a
20L8-as szezon sikeres lebonyolítását, aki az előzetes menetrendtől eltérően plusz versenyek
megrendezésétis vállalta. Ezeket a Versenyeseményeket más pályatulajdonosnak kellett
volna megrendezniük, de azok különböző álságos okokra hivatkozva visszaléptek az előzetes

vállalásaiktól. Az, hogy 2018-ban magyar bajnokot tudott
mértékbenAlbók Józsefnek köszönhető.

a szakág avatni,

legnagyobb

A szakági tanács a lehetőségeihez mérten hozzájárult a Versenyzőink kÜlföldi versenyeken
történő részvételeihezmind anyagilag, mind a szakmai segítségetbiztosítva. A szakág
átvette a Debrecen Speedway SE által elindított - de indoklás nélkül lemondott - Barátság
Kupa sorozatban történő magyar részvételt,valamint a vonatkozó magyarországi forduló
megszervezésétis. Az utolsó utáni pillanatban ismételten visszacsatlakoztunk a nemzetközi
MAcEc Kupa sorozathoz, valamint eléget tettÜnk a sorozat magyar fordulójának
megrendezésénekis.
FlM versenyen történő részvétel:

Az SGP kvalifikációra két helyre kaptunk az FlM-től, erre aZ előző szakágvezetés Magosi
Norbertet(Zarnovica) ésifj.TabakaJózsefet(Lonigo)jelölte. Máraz új szakágvezetésalattifj'
Tabaka József a szereplést indoklás nélkül lemondta, helyette Benkő Roland vállalta a
szereplést. Ezen a két versenyen mindkét versenyzőnk mélyen a tudása alatt teljesített,
amelyeket egyéb nemzetközi versenyesemények alkalmával a FlM sportvezetői is erős
kritikával

illettek.

2018.05.19. Zarnovica, sLK

-

'

,.".

Magosi Norbert, 14. helyezés, 2 pont

2018.05.19. Lonigo, lTA- Benkő Roland, 16. helyezés,0 pont
U2]"-es Világbajnoki kvalifikációra egy helyet kaptunk az FlM-től, mely eseményre Fazekas

Dennist jelöltük.

2oI8.06. 16. Rawicz, PoL - Fazekas Dennis, 16. helyezés, 1" pont.
Fiatal versenyzőnk a második futamban megsérült, így a versenyt feladni kényszerült.

FlME versenyen történő részvétel:

A harmadik sEc elődöntőre két főversenyző és két tartalékversenyző kapott lehetőséget

a

debrecenifordulóban, valamint egy helyet a balakovoi versenyen.
2018.04.27. Debrecen, HUN, Magosi Norbert,

1-2.

helyezés, 5 pont,

Benkő Roland, 13. helyezés, 5 pont

Tabaka JőzseÍ,14. helyezés,3 pont.
Bárány Márk,

1-7.

'

helyezés, 0 pont.

2oI8.o4.27, Bala'kovo, RUs, Kovács Roland sérülésemiatt nem tudott részt venni az
eseményen.
U1-9-es Egyéni Európa Bajnoki kvalifikációra egy helyet kaptunk, ide az előző szakágvezetés

Bárány Márkot jelölte.
2018.05.19. Rovno, UKR, Bárány Márk, 13' helyezés, 3 pont.

U19-es Egyéni Európa Kupa selejtezőjében szintén egy juniorversenyzőnk jutott szerephez,
erre Fazekas Dennist jelöltük.
2018.07.05. Pardubice, czE, Fazekas Dennis, 10' helyezés 7+2 pont.

Fiatal tehetségünk ebből a fordulóból majdnem továbbjutott, és csak a külön-futamban
maradt alul finn vetélytársával szemben.
M agya rország

2ot8. évi N emzetközi

Sa la

kmoto ros Egyéni Baj noksága

Három forduló került megrendezésre (Debrecen egy forduló, Nagyhalász kettő forduló)
Összesített végeredmény,a MAMS licenccel rendelkező versenyzőket figyelembe véve:

1.
2.
3.

Magosi Norbert
Benkő Roland
Kovács Roland

A MAcEc kupa sorozatban (Nagyhalász, Rawicz, Pardubice, Braila) összesített eredmény:
Kovács Roland 3. helyezés

A brailai utolsó fordulóban a

részvételt amatőr módon mondtuk le - mivel a Magyar
Bajnokság utolsó fordulójának közelsége miatt logisztikailag megoldhatatlannak tűnt az
indulás -, az ellenfeleink ezt a logisztikai problémái s'imán megoldották. A végeredmény
lehetett volna fényesebb is.
Barátság Kupa:

Annak ellenére, hogy ez egy klubok által életre hívott rendezvénysorozat, a szakág jelentős
erőfeszítéseket tett a sikeres lebonyolítás érdekében.A négy csapat részvételévelzajló
sorozatban a Nagyhalász Speedway Ring csapata a 2' helyen zárt.

M agya

rországi versenypá lyá kka l

ka

pcsolatos problém á k:

A mindenki előtt részletesen ismert debreceni problémák jelenleg is rendkívül rossz fényt
vetnek a MAMS salakmotor szakágára, a sportvezetőink rendszeresen tapasztalják a külföldi
Versenyeseményeken az ügy miatt elszenvedett hatalmas presztízsveszteségünket.

A gyulai versenypálya üzemeltetője érthetetlen módon

megakadályozta a MAMS azon
szándékának valóra váltását, hogy a versenypálya fejlesztése érdekébenközös és érdemi
lépéseketlehessen tenni, elismerve ezzel is a saját maga alkalmatlanságát'

2018-ban ez a jelenlegi szakági tanács rendkívül nehéz helyzetben, nagyon komoly
"ellenszélben" dolgozott. Rendszeresen ki voltunk szolgáltatva a sportágunkban sokszor
semmilyen felelősséggel nem tartozó, és semmi|yen felelősséget nem vállaló kluboknak,
versenyzőknek, az itt tevékenykedőknek.

A problémákat rnegismerve és átélve a szakági tanács arra a döntésre jutott, hogy egy
teljesen új struktúrát alakít ki a magyar salakmotorsport újjászervezése érdekében.

Ke|t,2018. 10.22.

Jacsó Tibor sk.

salak sz.v.

Sportsza kmai beszá moló

l

Stunt Riding szakágként egy igen mozgalmas évet zártunk 20L8-ban.
Megrendeztük a 2018-ban is a hivatalos Európa kupa fordulóját.
Lebonyolítottunk 3 magyar fordulót melyből 3 érvényesDiv]. ben így érvényesmagyar bajnokság
jöhetett létre. A helyszínek:
Május Kunmadaras Motoros Majális: Sok embert megmozgató eseményen szokásos módon nagy
sikerrel szerepelt a stuntriding sport Divizió 1-2-3 kategóriában is.
Júliusban egy új helyszínen mutatkoztunk be. Hungaroringen az Európa kupa részeként.ReméljÜk ez
jövő évben is így lesz majd!
Augusztus Kunmadaras Autós Motoros gyorsulás: Ünnepi hangulatban rendeztük a bajnokságunk
záró fordulóját. A megszokott helyszín és az időpont szokás sok nézőt Vonzott.
Az év talán legnagyobb meglepetése és sikere hogy a MAMS Herczeg Balázst Választotta az év férfi
sportolójának, ezzel elismerve a hazai és nemzetközi sikereit és talán a szakágunk munkáját is.
Évközben volt pár nehezítő körülmény, de ezeket az év végéreelrendeztük. Stabilabbá és
összefogottabbá vált a szakág. KibővÜlt a szakágitanács így megpróbálunk több fontos terÍjletre is
kÜlön-külön koncentrálni.

2018-os tervek:

Szeretnénk folytatni a sikeres magyar bajnokságot 4 vagy több fordulóval melyről folynak a
tárgyalások' Szeretnénk továbbra is az Európa kupa részeként fordulót lebonyolítani melyről szintén
folynak a tárgyalások. Keressük a lehetőségeket az utánpótlás képzésfejlesztés területén.
Szabó Ákos

Szakágvezető

SUPERMOTO SZAT(AG

2018
A Maqyar Motorsport Szövetség által a 2018-as esztendőben kiírt 6 fordulós
Bajnoki Sorozatból mind a hat forduló
lebonyolításra kerü]-t
értékelhetőséggel,de sajnos csak egy kategóriában (open)
.

Állandó résztvevői szám 20 fő volt,

ami stagnáló a jövőt

tekintve

20L9
Kupa
2019 évre tervezett versenyeket a Supermoto szakáq csak Amatőr kategóriát
Kupa fordulókra írja ki az amatőr létszám nÖve1ése érdekébenés aZ oLD
TIMER szakáq rendezvényein belüli
lebonyoIitásban. Versenyek száma 6
fordulóban lesz meghatározva

-l-

Kös

zönette1

:

ónod.i Tamás
Superzr.oto

sz

akágwezető

A Magyar Motorsport Szövetség (MAMs) Terepralí szakágának sportszakmai jelentése:

Az idei

szezonban bizottságot alapítottunk, és kértük felvételünket

a

Magyar Motorsport

Szövetségbe, egyúttal befejeztÜk munkánkat az MNASZ-nél. Kezdésként a bizottságitagokkal karöltve

szétosztottuk az új szakág teendőit, részletesen érintve a versenyzés/versenyeztetés alapjait (pI.
kiadható licenszek, kiadások és bevételek, biztonságtechnikai feltételek, szabályismereti vizsga, jogok
és kötelességek, stb.), és rendszeres ülésekkel havi szinten dolgozunk a fejlődésért, a kitűzött célok
megva lósításáért.

Megalkottuk az l.o.B.C (lnternational open Baja Cup) névre hallgató sorozatunkat, amely a magyar
bajnoksággal azonos helyszíneken futva a környező országok kÜlföldi indulóinak is nyílt lehetőséget
biztosít a megmérettetésre.Az l.o.B.C széria elsősorban a motor/quad/side by side versenyzők
igényei szerint lett. megálmodva és kialakítva. Mellékszálon dolgoztunk és dolgozunk a Hungarian
Quad Challenge sorozat szerepvállalásán, beintegrálásán, a szabályrendszerek kompromisszumán,
mellyeltovább erősödhet az l.o.B.C mezőnye és létszáma.

Médiafronton is igyekszÜnk lépésttartani a trendekkel, éppen ezért rendszeres és többlépcsős
megjelenéseket generáltunk. Televíziós és írott-online médiapartnerekre leltÜnk, melyben
alkalmazott sajtósunkon keresztÜl további potenciál is rejlik. A hírveréssel egy időben az utánpótlás
keresés/képzésis a zászlőnkra került, egyedÜlállóan és hagyományteremtő jelleggel tereprali iskolát
és évközi tesztet tartottunk, amely a kapcsolódó médiakampánynak is köszönhetően újabb
versenyzőket, motorosokat vonzott be a szakágba.

A side by side járművek, mint ,,életérzés"és a hazai tereprali új vonulata címszóval erős promóciót
folytattunk, a szezon során átlagosan ebben a kategóriában rendelkeztÜnk a legtöbb índulóval.
Közben lezajlott a MAMS egyetlen Világkupa futama a HunGarian Baja és azévadzárő Verseny, a Raid
of the Champions is, amelyeken rekordszámlj résztvevőt köszönthettünk, számos újonccal a
mezőnyben' A szakág hazai történetében először utánpótlás kategóriát is indítottunk a síde by sideok között, a kezdeményezésosztatlan sikert aratott'
Jelenleg az év végi díjátadó ünnepségen dolgozunk, melynek leszervezett helyszíne és időpontja van,
továbbá a jovő esztendő Versenynaptárát véglegesÍtjÜk.

A Magyar Motorsport Szövetség 2019. évi sportszakmai terve

1.

Helvzetelemzés

1.1

Eredmén)'ek értékelése

2018-ban dragbike, enduro, gyorsasági, motocross, quad, salakmotoros, stunt riding

versenyző ink vettek r észt v iIág-

és

Európa-baj noki sorozatokon.

Dragbike szakágbana résztvevőnk:
Dragbike Superstreet Bike Európa-bajnokság: Lencsés Donát Dániel, JászKrisztián.

-

Enduro szakágban a résztvevőnk:
Enduro csapatvilágbaj nokság : Tóth Barnabás
Superenduro Világbajnokság : Zsigovits Norbert
Superenduro Európa-kupa: Holló Bence
Gyorsasági szakágb an a ré sztvevőink :
Supersport 600 Világbajnokság: Sebestyén Péter' Molnár Gergő
Supersport 300 Európa-kupa: Sebestyén Péter, Győr Bálint
Mini gyorsasági Európa-Bajnokság Yincze Martin (Európa-bajnok!), Moor Rosi,
Kecskés Bence, Farkas Kevin

o

Motocross szakágbanarésztvevőink:
Junior Motocross világbajnokság: Kovács Ádám Zsolt
open Motocross Európa-bajnokság: Csömöri Krisáián' Hugyecz Erik, Kiss Márk,
Sulyok István' DécziBalázs, Magyari János' Kánai Attila, VenszlZsolt
EMX 85 ccm Európa-bajnokság: Técsi Lászlő Márk, Pergel Bence, Varró Viktor' Varró
András Bamabás, ZanőczNoel, Béres Szabolcs, LiszkaRoland, Makár Gergő,
EMX 65 ccm Európa-bajnokság: Horváth Ádarn, Grósz Gergő, orlov Ferenc, Molnár
Gábor, Kolmont }dáté, Németh Bálint, Franyó Gergő, Dorkó Dániel, Karádi Richárd,
Fülöp Gergő.
Quad szakágban a résztvevoink:
Quadcross csapat Európa-bajnokság: Balog LászIő, Gönczöl

Richárd, Karai lfuistóf

alakmotor szakágb an a résztvevő ink :
Egyéni Világbajnokság kvalifikáció: Magosi Norbert, Benkő Roland
Egyéni Európa-bajnokság: Magosi Norbert, Tabaka József, Benkő Roland, Bárány
Márk
Páros Európa-bajnokság: Magosi Norbert, Tabaka József, Benkő Roland
U2I Egyéni Európa- és világbajnokság: Fazekas Deruris
S

o

Stunt riding szakágban a résztvevőink:

Street Freestyle Európa-kupa:HerczegBalázs, Végh Tamás, Podani Milán' Palatinus
Attila, Kötél István, Bátor Zoltán, Borbély Kornél, Bárdos Roland, BallaBalázs, Medve
Gergő

o

Tereprally szakágban arésztvevőink:

Baja világkupa: Hodola Richárd

A

szép számu résztvevőn kívül több kiemelkedő nemzetközi sportrendezvénynek adtunk

otthont:

2018.03.29
2018.04'28

FIM X-TrialVilágbainokság, Budapest
FIME, Salakmotoros Egyéni EB elődöntő, Debrecen
2018.04.28-29 FIME open, 85 ccm, 65 ccm Motocross Európa-bajnokság,
Kiskunlacháza
2018.04.29-05.01 FIME Superstreet Bike Európa_bajnokság, Kunmadaras
2018.06.16-17. FIMEStreetFreestyleEurópa-kupa,Hungaroring
2018.06.30
FIMESalakmotorosPárosEurópa-bajnokság,Nagyhalász
2018.06.30-07.0'1 FIM oldalkocsis Világbajnokság, Pannóniaring
2018.08.10-12 FIM Baja Világkupa, Veszprém

I.2

2019. évi szakmaiprogram

Feladatok

A

Szövetség a2019. évi szakmai feladatait az AlapszabállyaI, illetve a nemzetközi és egyéb
ö sszhangban határo zza me g.

szab áIy zatokkal

Versenysport területén (érintett szakágak esetében)

a

nemzetközi szabályozások figyelembe vételévela magyar motorsport

versenyrendszerének meghatározása és működtetése. A szakági alapkiírások,
versenynaptárak és versenykiírások elfogadása, és azok alapján a Versenyrendszer
működtetése, versenyek rendezése, különös tekintettel a bajnokságokra és
kupasorozatokra
azutánpőtIás nevelés koncepciój ának szakágankénti kidolgozása' versenyrendszerének
kialakítása, bai noki é s kupasoro zatok kiírás a é s műkö dteté se
kialakult minimumvizsga rendszerének működtetése azokban a szakágakban, ahol ez
indokolt (dragbike, motocross, enduro, supermoto, salak, old timer).
veÍSenyszervezésre vonatkozó regisztrációs kérelmek elbírálása
nemzeti válogatott kritériumrendszerének meghatározása, szakágankénti válogatott
keret me gh atér ozása (aho l lehetséges)
nemzetközi kapcsolattartás, részvétela nemzetközi szövetségek (FIM, FIM Europe)
munkájában. Sportdiplomáciai kapcsolatok megerősítése, új kapcsolat kialakítása
kapcsolattartás és érdekképviselet az Emberi Erőfonás Minisztériummal, a Nemzeti
Versenysport Szövetséggel, a nemzeti motorsport szövetségekkel, illetve a hazai

'

tagszewezetekkel

\

,."

Szabadidősport területén

.

szabadidős motorozás feltételrendszerének kidolgozása

A fent felsorolt területeken kitűzött feladatok végrehajtásáthoz kiemelten szükséges:
szövetségi nyilvántartás vezetése (tagszervezetek, versenyzők, sportbírók,
sportfelügy elők, pályalicencek, versenykiírások)
sportszakemberek képzése,továbbképzése

a MoB és a Testnevelési Egyetem által közösen elindított oKJ_s edzőképzésen részt
vett és edzői képesítéstszeruett tanulók számátra oktatási lehetőség biztosítása
kollégiumok működtetése
szabáIyzatokaktualizálása
vagyoni értékűj o gok új raértékelése, szp onzor áció s lehető sé gek viz s gál ata
a központi iroda hatékony működtetése, az adminisztráciő vezetése' a feladatok
ellátás áho z szüks é g e s s ze mé lyi háttér b izto s ítása
média megj elenés felülvizsgálata, médiaprogram kialakítása

A felsorolt feladatokhoz szükséges pénzügyi erőforrást egyrészt az áIlami támogatás, másrészt
a központi bevételek (tagdíj, licencdíj' átigazoIási eljárási díj, versenybejelentési díj,
regisztrációs díj, pályalicenc díj), valamint alkalmankéntipályánatok (pl. NEA) alkotják.

1.3

Szakmai és infrastrukturális változások és költséeei

YáItoztatni tervezünk a szövetség iranyítási rendszeré n. Az elnökség fokozni kívánja a
sportszakmai felügyeletet, és amennyiben indokoltnak látja, úgy már aZ előkészítési
folyamatokat is figyelemmel kíséri.Ettől azt várjuk, hogy a sportszakmai munka
gördülékenyebb, és precízebb lesz.

2.

Váloeatott keretek

A szövetség nem rendelkezik hagyományosnak mondott válogatott

3.

kerettel.

2019. évi eredménvesséei célkitíízések

Elsődleges célunk, hogy minél több versen yzőttkrészt vehessen a különb öző szinfunemzetközí
versenyeken, versenysorozatokon. Reálisan nézve a Street Freestyle Európa-kupán első,
második, valamint egy harmadik hely is várható. A junior motocross Európa-bajnokságon (65,
85 ccm) résztvevőinktől is elvárható a döntőbe jutás és ott az első hatba kerülés. Az AlpokAdria regionális bajnokságokon enduro és gyorsasági szakágban várható biztosan dobogós
eredmény, nemkizárt a bajnoki győzelem sem.

kiemelt nemzetközi rendezvénynek adunk
otthont. Célunk, hogy Magyarországot továbbra is a nemzetközi motorsport vérkeringésében
tartsuk.
201 9-ben az e\őző évekhez hasonlóan, ismét számos

2019.0r.20
2019.02.09
2019.04.29-05.01
2019.0s.2s
2019.06.hő
2019.06.29-30
2019.07.06
2019.08.09-11

4.

FIM X-Trial Világbainokság, Budapest
FIM Superenduro Világbajnokság
FIME Superstreet Bike Európa-bajnokság, Kunmadaras
F IME S alakmotoro s E gyéni-Eufopa'B ai nokság Challenge
FIME Street Freestyle Európa-kupa
FIM oldalkocsis Világbajnokság, Pannóniaring
FIME Salakmotoros U21 E'urópa-bajnokság, 3. kvalifikációs forduló
FIM Baja Világkupa' Veszprém

Egves szakmai mutatók területén kitíízött célok

A nemzetközi

szövetségek szabályzata határozza meg a sportági fejlesztési elképzeléseket.
a szövetség sportszabályzatát és szakágatkérÍ" a
VeÍsenysorozatok alapkiír ását.

Ennek megfelelően alkotjuk meg

5.

A felkészülésszakaszai, feladatai

A

sportág sajátosságainál fogva az egységes felkészülési feladatok központi koordinálásra nem
centralízáIhatók. A szcivetségnek a sportág-centrikusságotjelen esetben szem előtt kell tartania.
A tehetség és apénzigényes technikai háttér nem minden esetben találkozík. A felkészüléseket
a versenyzők az egyesületekkel közösen, a szakági tanács felügyelete alattvégzik.

6. '

Avúlogatáselvei

A

szövetség nem rendelkezik hagyományosnak mondott válogatott kerettel. Technikai sport
lévén'a különböző világ- és Európa-bajnokságokon való részvételnagy tésze a megfelelő
anyagt háttér meglétének köszonhető. Egyes szakágakban azonban (enduro _ csapat vb'
salakmotor vb, EB), arésztvevő versenyzők kijelölése aszakági tanács feladata, amely szigorú
szakmai szempontok alapj án történik.

7.

A sportúg utúnpótlús helvzete

Az

utánpÓtlás képzéssorán, technikai sportként, meghatároző a sporteszköz (motor)
rendelkezésre állása, ellátottság, kategóriák, bekerülési és fenntartási koltség, illetve a fiatalok
testi, szervezeti felépítése'orvosi alkalmassága.
Utánpótlás bajnokság jelenleg dragbike, gyorsasági és motocross szakágban varl'.Ezekmellett
természetesen kiemelt fontossága Van az utinpőtlás területének minél szélesebb körben való
kibővítésének.
Sportágunkban utánpótlásként kezeljük a tömegsport rendezvényeken induló licences felnőtt
versenyzőket is, hiszen ők azok, akik még csak most ismerkednek a sportággal' a
versenyrendszerrel. A későbbiekben számos versenyző kerül fel közülük a tömegsportbő| az
élsportba.
A szakágak szakmai feladatainak egyike azutánpőtlás koncepció kialakítása.

8.

A vúlogatott keretek foglalkoztatósónak szakmai feladutai

Bár a szövetségnek nincs a hagyományos értelemben vett válogatott kerete, két szakágban is
(enduro, salakmotor) szakmai szempontok alapián jelölik ki a világ_ és Európa-bajnoki
résztvevőket. A kiválasztás szakmai feltételrendszeré( a,;zakágak egyénileg dolgozzák ki és
alkalmazzák.

9.

A soortóg wortegésaégügvi ellótdsa:

A hatályos

kormányrendelet jelentősen megnehezíti a szervezők dolgát, ugyanis a szövetség
előírása alapián minimum 1 db mentőtiszt vagy mentőorvos jelenléte szükséges. A kötelezően

előírt OMSZ sok esetben nem fudja biztosítani a szövetségi követelményt, a szo|gáItatás
színvonalat több esetben is rendkívül alacsony volt. 2019-ben szeretnénk szakmai egyeztetést

kezdeményezni az EMMI segítségévela törvényhozókkal a legutóbbi egészségügyi rendelet
módosítása érdekében.

10.

A sportóe doppingellenes kiizdelme

Szövetségünknek külön egészségügyi kollégiuma Van' amely összehangolja

és a MAMS

a

WADA,

a

FIM

szabáIyozását, figyelemmel követi a tárgyévi tiltólistát. A szövetség
doppingellenes feladatait maradéktalanul ellátja: felhívta a sportolók figyelmét a regisztrálási
kötelezettségre, illetve a nemzetközi versenyen induló magyar résztvevők listáját is a MACS
rendelkezésére bocsáj

II.

tj

a.

Sportdiplomóciaifeludutok

Sportdiplomáciánk sikeresnek mondható. Amellett, hogy minden évben kapunk rendezési jogot
krilonboző szakágak világ- és Európa-bajnoki fordulóinak megrendezésére' szemináriumokat
és bizottsági üléseket is rendezünk.

A FIM Q.Jemzetközi Motorkerékp áro

.
.

s S zövetsé g) v áIasztott

ti

sztsé gviselői

Bulcsu Rezső _ gyorsasági bizottság tagja
Nádasdi János _ salak bizottság tiszteletbeli alelnöke

:

A FIM Europe választott tisztségviselői:
.
Bakó Péter - környezetvédelmi bizottság tagja

.
.
.

Nagy Attila _ gyorsasági bizottság tagja

Hadnagy Jőzsef _ dragbike bizottság tagja
Fizesséry Erik - salak bizottság tagja

Alpok Adria Motorkerékpáros Unió tisztségviselój

.
' .
'' .

e

:

Nagy Attila- az AAMU elnöke
Sasvári Sándor - az AAMU enduro bizottságának vezetője
Horváth Bence _ gyorsasági bizottság tagja

Sajnos az anyagi források szűkössége miatt a sportdiplomáctaikiutazásokat a minimumra kell
csökkenteni. Mivel azanban ezen terület elengedhetetlenül fontos a szövetség és a sportág
érdekében'20l9-re egyéb forrásokat kell teremteni.

I2.
A

A soortág létesítménvhelvzete

létesítményferrrrtartás az egyesületek és klubok r.ráaáiu, hatásköre. A nem saját tulajdonú
létesítményekbérleti díja a rendezők költségvetését terheli.
A versenypáIyák engedélyének kiadása, a biztonsági feltételek megteremtése és ellenőrzése a
szövetség hatásköre.
Kötöttpályás szakágakban (dragbike, gyorsasági, old timer, salak) hosszútávú együttműködési
szerződés szükséges apáIyáI<kal, az off-road kategóriákhoz sztikséges (enduro, motocross, trial,
supermoto, quad) páIyákat pedig olyan jogi és gazdasági szempontok szerint kell stabil

helyzetbe hozni _ figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat is-, amely hosszú távon
biztosítja az adott szakág edzési, versenyzési lehetőségét.

13.

A

szövetség és az egvesiiletek kapcsoluta

A

szövetség szervezeti felépítésealulról felfelé növekvő: versenyző-sportszervezet-szakágEzt a gyakorlatbanazt jelenti, hogy sportszakmai
kérdésekben a sportszetvezet a szakágon keresztül keresi meg a szövetséget. Erre azértvan
szükség, hogy a szakág is értesüljön a felmerülő kérdésekről'problémákról.
szakágitanács-szakágvezető-elnötr</e1nökség.

14.

A'plkészü'lést be' \uÍsoló ténvezők

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

Budapest, 2019. február 26.

