Javaslat a Gyorsasági Szakág jövőbeni működésére

Néhány héttel ezelőtt a Hungaroring Sport Zrt. vezetői és Ferjáncz Attila az MNASZ
jelenlegi elnöke, a hazai autósport fejlődésének elősegítésére, a sportág belső
erőinek egy célért való egyesítésére, egy rendhagyó „szövetséget” hozott létre.
Ezen „szövetség”, szakítva az eddigi gyakorlattal, egy teljesen új szemlélet alapján
felkért tagokból álló elnökség megválasztására tesz javaslatot.
A tagsághoz eljuttatott programból kiolvasható, hogy a jelenleg meglévő gazdasági
és szervezeti problémák megoldására forradalmian új megoldásokat javasolnak.
Egyértelműen látszik, hogy a javasolt elnökség elsősorban a Szövetség társadalmi
és szakmai elismertségét kívánja elősegíteni, gazdasági helyzetét stabilizálni.
Ugyanakkor megfelelő segítséget nyújtva, önálló szakmai munkát vár el
sportszakmai kérdésekben az Intéző Bizottságtól, és a szakágaktól.
Az MNASZ vezetési elvének ilyen irányú változtatására tett javaslatot, egy, a
Gyorsasági Szakág területén eddig is tevékenykedő, azért tenni akaró kis csapat
egyetértéssel fogadta, és ezen célokhoz csatlakozva, az új szemléletet magáévá
téve, részt kíván venni azok szakági szintű végrehajtásában.
Ezért a Gyorsasági Szakág területén tevékenykedő nevezők és versenyzők
biztatására, arra az elhatározásra jutott, hogy vállalva a következő tisztújításon való
megmérettetést, személyi és a szakág működésére vonatkozó rövid távú
javaslatokkal áll, a szakágban érdekelt tagok elé.

Személyi javaslat a Gyorsasági Szakág vezetésére
Dancsó Pál szakágvezető
Bertalan Zsolt bizottsági tag, rendezők képviselője,
Bús Attila bizottsági tag, formula kategória versenyzői képviselő,
Csuti László utánpótlásért felelős bizottsági tag, márkakupák versenyzői képviselő,
Walterné Dancsó Adrienn bizottsági tag, kis-és nagytúra autó versenyzői képviselő.
Az alapszabály szerint meglévő két további helyre, megválasztásunk esetén, a
szakág tagjai közül kerül két további személy felkérésre.
A javasolt szakágvezetés fő célkitűzései:
 a gyorsasági szakág fellendítése, értékének, népszerűségének visszaállítása,
 a nevezői és versenyzői létszám növelése, tervszerű utánpótlás nevelés
felépítése,
 színvonalas, a kiadott versenynaptár szerinti bajnokság megrendezése.
A kitűzött célok megvalósítása érdekében tervezett intézkedések:
Sportszakma
 Következetes, egyértelmű megszövegezésű, éves Alapkiírás, elkészítése,
határidőben történő elfogadása.
 A versenynaptár határidőben történő elfogadása.







A versenyeken működő Felügyelő Testület munkájának elősegítése,
döntéseiben azonos megítélés alkalmazása a bajnokság valamennyi futamán,
valamennyi nevezővel, versenyzővel szemben.
Az Autós Technikai Bizottsággal együttműködve, a szakággal kapcsolatos
szabályok, ellenőrzések, azok végrehajtási módjának, közös kidolgozása.
A bajnokság versenyeinek azonos szakmai színvonalú lebonyolítása
érdekében, egységes követelményrendszer felállítása.
Szakági vagy szövetségi szintű edzőtábor megszervezése, amelynek
keretében a sportorvosi vizsgálatok és a minimum vizsga is elvégezhető.

Létszámnövelés
 Korábban a bajnokságban résztvevő nevezők és versenyzők újbóli
bekapcsolása a bajnokság életébe.
 Megfelelő marketing tevékenységgel elősegíteni új versenyzők, csapatok
belépését a bajnokságba.
 Meglévő kedvező ár-érték arányú márkakupák támogatása, új lehetőségek
megvizsgálása, ezen követelménynek megfelelő kategóriák, géposztályok
létrehozása.
 A formula kategória létszámának növelése.
 Az FIA és/vagy a FIA Közép-Európai Zóna Trófea szabályainak megfelelő,
közös versenyek lebonyolítása a szomszédos zóna országokkal.
 Kiszámítható, időben elfogadott versenynaptár összeállítása.
 Endurance versenyek bajnokságba történő felvétele.
Képviselet, kommunikáció
 A szakág vezetésében minden terület képviselője szavazati joggal részt vesz.
 Az éves Alapkiírás elkészítése előtt, szakági értekezleten ismertetésre kerül a
szakág vezetés javaslata. A bajnokság lebonyolítását, a géposztályok
változásait, a bajnokság értékelését érintő változtatások bevezetését,
lehetőleg szakági konszenzus előzze meg. Olyan szabályváltozást, amely
kategóriát, géposztályt szüntet meg, több versenyjárművet érint, legalább egy
évvel korábban el kell fogadni, és a tagok részére ismertté tenni.
 A szakági üléseken hozott határozatok, az ülésről készült emlékeztetők, a
tagok részére nyilvánosak.
 A szakág vezetése a pénzügyi helyzetről negyedévenként beszámol.
 A fegyelmi határozatok közzétételre kerülnek.
 A bajnokság versenyeire online, internetes nevezés bevezetése.
 A bizottság tagjainak folyamatos elérhetősége a tagok részéről.
Média
 A szakág és a versenyzők média megjelenésének növelése, elsősorban a
kiemelt médiákban.
 A szakág által menedzselt médiákban, a szerepléseket, az eredmények és az
események határozzák meg.
 Az Internet lehetőségeinek szélesebb körű, folyamatos kihasználása,
színvonalas szakági weblap (www.gyorsasagi.hu) üzemeltetése. A szakág
eseményeiről, életéről rendszeresen tudósító honlapok üzemeltetőivel, az
együttműködés kiszélesítése.





A rendezőkkel, nevezőkkel, versenyzőkkel közösen egyeztetett, közösen
finanszírozott megjelenések.
Karitatív szakági tömegrendezvények szervezése, ezzel a médiafigyelem
szakágra való ráirányítása.
Új, közös arculat kialakítása (rajtszámok, logók,…)

Pénzügyi tevékenység
 A nevezői, versenyzői létszám emelésével a hatósági bevételek növelése.
 A nehéz gazdasági helyzet ellenére, külső források felkutatása, bevonása.
 A meglévő pénzeszközök célirányos felhasználása.
A javaslatok készítői meggyőződéssel vallják, hogy egy új szemléletű MNASZ
vezetéssel, kitartó munkával, a tervezett intézkedések végrehajtásával, a Gyorsasági
Szakág visszakerülhet a korábbi, sikeres működési szintjére.
Kidolgozva pedig, egy olyan hosszútávra vonatkozó koncepciót, amely alkalmazkodik
a környező országok bajnokságokhoz, további sikerek érhetők el.
A javasolt szakág vezetés, megválasztása esetén, várja a tagok előrevivő javaslatait
és a nevezőkkel, versenyzőkkel szorosan együttműködve, kívánja a kitűzött célokat
megvalósítani.
Kérjük a Gyorsasági Szakág azon tagjait, akik egy kiszámítható, tervezhető, a
felsorolt tervek szerint működő szakágban kívánnak versenyezni, támogassák a
Hungaroring Sport Zrt. vezetői és Ferjáncz Attila az MNASZ jelenlegi elnöke által
javasolt elnökség megválasztását, és a szakág vezetésére tett személyi
javaslatainkat.

A jelöltek nevében
Tisztelettel

Dancsó Pál

