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Éves beszámoló 

az FIA Nők az autósportban Bizottság 
(FIA Women in Motorsport Committee - WIMC) 2018. évi üléséről 

 

Az FIA Nők az autósportban Bizottság 2018. évi ülései: 
- február 7.  Párizs 
- május 24.  Genf 
- szeptember 4.  Párizs 
- november 7.  Párizs 
A 4 ülésből hármon részt vettem, a szeptemberi alkalom kivételével.  
 
A WIMC célkitűzése: ösztönözni, támogatni, kultúraváltással elősegíteni a nők 
részvételét az autósport minden területén.  
 
A megvalósítás továbbra is a 
2016 októberében 
megrendezett, 2. Nők az 
autósportban szemináriumon 
kidolgozott 8 ajánlás mentén 
történik. 
 
 
 
 
 
Fő projektek, 
kezdeményezések 2018-ban: 
 
- Tehetségek felkutatása („Detection cell”): a Bizottság - a nemzeti szövetségek ajánlásai 
alapján - folyamatosan figyelemmel kíséri a támogatott, illetve a rajtuk kívül látókörbe került 
tehetséges női versenyzők eredményeit, pályafutását.  
 
- Girls on Track (FIA European Young Women Programme - Erasmus+ program): 8 
ország nemzeti szövetsége vesz részt az EU által támogatott programban partnerként: 
Belgium, Finnország, Németország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és 
Svédország. A program indító rendezvényére a Genfi Autószalonon került sor. 
 

- Lezajlottak a nemzeti selejtezők a következő országokban: 
Portugália, Finnország, Svédország, Szlovákia, Németország, 
Belgium, Hollandia, Lengyelország + Anglia. 
- A 14 rendezvény több, mint 1000 13 és 18 év közötti fiatal lányt 
vonzott 
A projekt jelenlegi fázisában a tanulságok: 
- az egyes országokban részt vettek számát erősen befolyásolta, 

hogy a helyi szövetség milyen eszközöket használt a célcsoport elérésére 
- bár a közösségi média népszersítő szerepéhez nem fér kétség, az iskolákon keresztüli 
kommunikáció alapvető fontosságú 
- a résztvevők visszajelzései nagyon pozitívak, és igazolják a szlalom formátum 
létjogosultságát 
- valamennyi országban láttunk ígéretes tehetségeket, és majd’ mindenhol rendezett a helyi 
szövetség nemzeti döntőt a saját költségére. 
 
- FIA Women drivers’ Academy 
A projekt célja, hogy karrierutat mutasson az autósportban a női versenyzőknek. 4 pillérre 
támaszkodva: kiválasztás, felmérés, tréning és előrelépés. Több kezdeményezés is folyik 
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jelenleg, az Endurance és a Versenyzői Bizottsággal közösen. Az első pillér, a felmérés 
keretén belül zajlott augusztusban Navarrában az első női versenyzők felmérési programja 
(Women Drivers’ Assessment Programme). A 25 jelöltből kiválasztott 15 női versenyző 
különböző szakágakból érkezett, egyenlő feltételekkel indulhatott egy Formula Reanult 2.0-val 
és egy GT4 Porsche Caymannal. Az FIA által kijelölt technikai és mérnök szakemberek 
hasonlították össze a versenyzők teljesítményét két profi férfi versenyző által produkált 
referenciaártékekkel, különböző kritériumok alapján.  
Tanulságok, következő lépések: 
- a 15 kiválasztott női versenyző potenciáljának igazolása 
- néhányan a referenciaértékeknél jobbakat produkáltak 
- a programot a média és a versenycsapatok érdeklődése kísérte 
- tervezzük a program folytatását újonnan felfedezett tehetségekkel, illetve már általunk ismert 
versenyzőkkel, különböző fejlesztések után (technikai edzés, erőnlét, stb.) 
 
- FIA CIK Academy Trophy egy női résztvevőjének támogatása: 
Az idén bevezetett új kiválasztási rendszer alapján választjuk ki – egész éves megfigyelés 
után - a WIM által 2019-ben támogatott versenyzőt. A WIM Díj az év végi CIK díjátadón kerül 
átadásra a legjobb női versenyzőnek. A 3 idei résztvevő: Esmee Kosterman (NL), Ksenia 
Phoenix (RUS), Kylie Camilleri (MLT) 
- 2019-re javasoljuk pár versenyzői hely fenntartását a Girls on Track programunk 
legjobbjainak.  
 
- Drive your Talent – kapcsolódás az FIA Dare to be different programjához 
- új képzési program 8-18 éves fiatal lányok számára 
- a Girls on Track és a Dare to be different program hasonló céllal jött létre: az autósport minden 
területén növekedjen a lányok-nők részvétele. Mivel célcsoportjuk is hasonló korú, így a WIMC 
és a D2BD úgy döntött, egyesítik erőiket és az Fia égisze alatt egy közös programot indítanak, 
új vizuális megjelenéssel.  
- Az egyes események főként Formula-E futamokhoz kapcsolódnak majd, gokart 
szlalomversennyel, szimulátoros futamokkal, és különböző, hasznos workshopokkal hozzák 
közel az autósportot és a kapocslódó karrierlehetőségeket. Az Fia kampányaihoz kötődően 
erős edukációs elemei is lesznek a programnak. 
 
- Női tisztségviselők és önkéntesek 
- A versenyigazgatói és sportfelügyelői program elindult, cél, hogy országonként a 2 legjobb 
felügyelőt nemzetközi szintre emeljék.  Közülük a legjobb 10 egy 3 éves tréningen fog részt 
venni. Cél, hogy közülük egy női felügyelő legyen. Az 5 kontinens 230 résztvevőjéből 30 nő, 
ez az előző évhez képest növekedés, de van még tér a fejlődésre.  
- Prezentációk az FIA WIMC munkájáról más bizottsági üléseken (Volunteers and Officials 
Commission) 
- Jelenlét az FIA Önkéntesek Napján 
- Senior női felügyelői adatbázis feltöltése folyamatban  
 
Női mérnökök és műszaki területen dolgozók 
Tájékoztató füzet készült azzal a céllal, hogy a mérnöki és műszaki pozíciókat népszerűsítése 
nők számára az autósportban.  
 
Kommunikáció 
Folyamatos megjelenés az FIA magazinjában, sajtótájékoztatók.  
Közösségi média – Facebook, Instagram, Twitter 
- A FIA WIM csapata felel a tartalmakért, az FIA Kommunikációs Osztályának felügyeletével 
- minden hír ezen a 3 csatornán át jut el a közönséghez 
- FB: posztok heti 3x, a hétvégi versenyekhez kapcsolódóan, egyéb hírek, szerkesztői cikkek, 
inspiráló személyiségek, FIA közbiztonsági kampány, stb. 
- Instagram: heti 5x, FB-hoz hasonló témák, repostok, sporttörténeti visszatekintés, versenyzői 
profilok bemutatása, #heforshe 
- Twitter: heti 5x, repostok. 
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- A magyar női versenyzőkkel kapcsolatos hírek, sajtóközlemények becsatornázása a 
Bizottság felé.  
 
A 2019-es év fő projektjei: 
- GIrls on Track program folytatása és lezárása   

- 2019. március 8-10., Le Mans: európai döntő 
- 2019 április-szept.: két edzőtábor, együttműködve a Le Mans-i FFSA Academy-vel 
- 2019 november: a projekt lezárása Brüsszelben (konferencia és gokart bemutató) 

- Drive your Talent – kapcsolódás az FIA Dare to be different programjához 
- új képzési program 8-18 éves fiatal lányok számára 
- a Girls on Track és a Dare to be different program hasonló céllal jött létre: az autósport 
minden területén növekedjen a lányok-nők részvétele. Mivel célcsoportjuk is hasonló 
korú, így a WIMC és a D2BD úgy döntött, egyesítik erőiket és az Fia égisze alatt egy 
közös programot indítanak, új vizuális megjelenéssel.  
- Az egyes események főként Formula-E futamokhoz kapcsolódnak majd, gokart 
szlalomversennyel, szimulátoros futamokkal, és különböző, hasznos workshopokkal 
hozzák közel az autósportot és a kapocslódó karrierlehetőségeket. Az Fia 
kampányaihoz kötődően erős edukációs elemei is lesznek a programnak. 

- FIA Women Drivers’ Academy  folytatása 
- közösségi médiatámogatás a WIMC által támogatott versenyzőknek 
- FIA WIMC Nagykövetek megválasztása, helyi nagykövetek felkérése, támogatása 
- WIMC promóciós videó és sajtómegjelenések, 3 sajtótájékoztató évente 
- Globális csereprogram női tisztségviselőknek 
- Tisztségviselők kézikönyvének véglegesítése 
- Szerepmodellek, példaképek népszerűsítése (FIA szinten is) 
- WIMC Nagykövetek kézkönyvének összeállítása 
 
A WIMC 2019-ben is 4 bizottsági ülést tervez megtartani. 
 
A magyarországi Nők az autósportban Bizottság feladata az FIA WIMC szellemiségében a 
helyi szintű megvalósítani az ajánlások mentén, az autósport minden területének és 
karrierlehetőségeinek népszerűsítése, a női versenyzők pályafutásának és eredményeinek 
figyelemmel kísérése. 2019-ben újult lendülettel fogunk a megvalósításhoz bizottsági 
tagtársaimmal.  
 
Köszönöm az eddigi bizalmat és támogatást, 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
Zubai Márta 
FIA Nők az autósportban bizottsági tag 


