Sportszakmai beszámoló 2010
A mellékelt részletes 2010. évi szakági beszámolók kiegészítéseképpen néhány kiemelten
fontos esemény:






A MAMS Elnöksége a 2010. évi verseny eredményeket jóváhagyta, a díjakat
központi díjkiosztón adták át az Elnökség képviselői eredményes versenyzőinknek;
A Szövetség a vonatkozó törvényi előrásoknak megfelelően elkészítette és az
Elnökség jóváhagyta a 2011. évre szóló versenynaptárat és a szakági alapkiírásokat,
A bizottságok, melyek a Szövetség jogszerű működéséhez szükségesek (orvosi,
fegyelmi, felügyelői, sportbírói, sportfelügyelői, értékelő, módszertani,
környezetvédelmi bizottság, dopping bizottság, biztonságtechnikai munkacsoport)
tervezetten szakszerűen működtek az év folyamán. Az Elnökség kiemelten
foglakozott a dopping és a környezetvédelmi bizottság tevékenységével,
A MAMS szakágai számos nemzetközi versenyt rendeztek: 2 Alpok Adria Supermoto
Bajnokság, Alpok Adria Enduro Bajnokság, FIM Salakmotoros Grand Prix kvalifikációs forduló
Miskolc, Hungarian Baja tereprally EB, Alpok Adria Gyorsasági Bajnokság, Cross-Country
Európa kupa, Dragbike Európa bajnokság, Salakmotoros Csapatbajnoki Európa kupa,



A 2010 évadban 82 tagegyesületünk 1362 versenyzői licence-et váltott a
szövetségnél, versenyzőink 121 versenyen vettek részt.

2010

A MAMS Elnöksége és Szakágvezetői Tanácsa – mérlegelve a Szövetség stabil
gazdasági helyzetét, az év folyamán kialakult gazdasági helyzetet (különösen figyelembe
véve a választások után, az új kormány által kialakított sportpolitikát, sporttámogatási
koncepciót, szervezeti és személyi változásokat) az alábbi prioritásokat határozta meg,
melyek mentén irányította a Szövetség 2010. évi tevékenységét:
Alaptevékenységünk - a sportszakmai munka – színvonalának fenntartása a
törvényi előírások szerint, utánpótlás nevelés, versenyrendszer működtetése
területein.
A 2009. évben elfogadott pont-rendszer alkalmazásával tovább fejlesztésével az
SZT az eredményesség alapján többletforrásokat juttat a sikeresen működő
szakágak számára sportszakmai céljuk elérése érdekében.
Az elmúlt évek stabil gazdálkodása eredményeképpen felhalmozott pénzeszközeit
a Szövetség láthatóságának növelésére fordítja körszerű, költség hatékony
eszközök (internet, web megjelenések) használatával annak érdekében, hogy a
tevékenységünket potenciális támogatók felé vonzóvá tegye.

A Szövetség tömeg bázisának szélesítése: a versenysport mellett utcai, túra
motorosok bevonása tevékenységünkbe.

Kiemelten kezelt feladataink az elmúlt évben:








szabályrendszer folyamatos harmonizálása vonatkozó új, nemzetközi (FIM,
UEM) szabályokkal
környezetvédelmi és doping bizottság munkájának erősítése,
Alapkiírások aktualizálása az adott sportág folyamatos fejlesztésének igényével,
figyelembe véve a versenyzői és közönség és támogatói igényeket, a
költségcsökkentést,
Bírói, szakfelügyelői képzés és munka színvonalának megtartása;
A pontrendszeren alapuló szakági támogatás működtetése, sportszakmai célok
elérésére,
Internetes, web-es fejlesztések láthatóságra, támogatók vonzására, hosszú távon a
fenntartható működés biztosítására.

Sportdiplomácia
Leszögezhetjük, 2010 a sport diplomácia éve volt! Szövetségünk– a MAMS méretéhez
képest kiemelkedő számú - 8 tisztségviselője hosszú évek kitartó munkájának
elismeréseként rangos helyeket kaptak a FIM (pl. Bulcsu Rezső a FIM újonnan alakult
gyorsasági bizottságának (CCR) igazgatója!), az UEM és az Alpok Adria
Motorkerékpáros Unió szakmai szervezeteiben.
Célunk, hogy a nemzetközi sportszakmai életben aktívan résztvevő tisztségviselőink
tovább emeljék az itthoni szakmai munka színvonalát és egyben tagságaik révén
hozzásegítsék a Szövetséget számára előnyös rendezvényekhez, pozíciók eléréséhezTitkárság
A Titkárság működése az elmúlt év folyamán a tagjaink, az elnökség, szakágvetőink és
egyéb testületeink munkáját hatékonyan támogatta.

Jövő
A korábban meghatározott irányelvek (lásd Sportszakmai Beszámoló 2006. 2007. 2008.
2009) konzekvens betartása mentén folyó munka eredményeképpen elértük, hogy a
Szövetség működése transzparens, célirányos és jogkövető, gazdasági helyzete stabil.
Meggyőződésünk, hogy a sportszakmai munka és sportdiplomáciai tevékenység
színvonalának megtartása mellett a jövőben a hangsúlyt a fenntarthatóságra kell

helyeznünk: el kell érni, hogy a Szövetség működése hosszú távon is fenntartható legyen,
lehetőség szerint függetlenül az aktuálisan a működésre juttatott támogatásoktól.
Ezt a Szövetség munkáját és a képviselt sportágakat korszerű, költséghatékony
eszközökkel láthatóvá, ezáltal eladhatóvá, szponzorok számára vonzóvá téve érhetjük el.
Meggyőződésünk, hogy az ez irányban elkezdett munka konzekvens folytatásával
elérhető ez a cél, hiszen sportágaink, sportolóink, Szövetségünk tevékenysége méltán
megérdemli a figyelmet.
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