Nemzetközi tisztségviselői beszámoló (2017) az FIA Nők az autósportban bizottság 1. üléséről

Éves beszámoló
- az FIA Nők az autósportban bizottság 1. üléséről
2017-ben is négy bizottsági ülést tartottak az FIA Női Bizottságban, melyből az elsőn
vettem
részt,
a
többi
három
megbeszélésen Zubai Márta helyettesített.
2017. évi FIA WIM ülések
Genf
2017-ban is a Bizottság célja volt a nők február 16.
május
31.
Párizs
részvételének
támogatása
mind
szeptember 7.
Párizs
versenyzői, mind tisztségviselői, továbbá
november 23.
Genf
szövetségi szinten. Ezek folyamatosan
sport- és oktatási projektek továbbá promóciós eseményekkel valósulnak meg.
2017-ben és a következő 3 évben a legfontosabb
feladat
a
2016
októberében
Lisszabonban
megrendezett 2. Nők az autósportban szeminárium
ajánlásainak megvalósítása.
A ’making the difference’ elnevezésű szeminárium
nagyon sikeres volt: 90 képviselő volt jelen 43
országból és a 8 ajánlás került megfogalmazásra –
lásd keret jobbra.
A bizottság továbbra is támogatja a fiatal női
versenyzőket jelképes 5000 euro/éves támogatási
összeggel - 2017-ben őket: Marta Gracia (ESP) – F4,
Lucille Cypriano (FRA) – Seat Eurocup, Tamara
Molinaro
(ITA)
–rally,
Molly
Taylor
(AUS).
Az egyik legfontosabb projekt az ERASMUS+ program
-

„If you like driving, come and try!” mottóval
2018.03.08-án nyit a program, legfeljebb 8
tagországban rendezett elődöntők 3 legjobb
lánya (13-18 éves) fog bekerülni a döntőbe. A 8 elődöntőt rendező tagország:
Belgium, Finnország, Németország, Hollandia, Lengyelország, Portugália,
Szlovákia, Svédország.

Cél 2017-ben és 2018-ban, hogy a jelenlegi Nők az autósportban 71 nemzeti képviselői
száma érje el a 100-at.
Hazai szinten a legnagyobb eredmény az volt, hogy nőnapon megalakult a magyar Nők
az autósportban bizottság.
Az MNASZ támogatását megköszönve üdvözlettel:
Budai Boglárka
FIA Nők az autósportban bizottsági tag

Készítette: Budai Boglárka FIA Nők az autósportban bizottsági tag

Éves beszámoló
az FIA Nők az autósportban Bizottság
(FIA Women in Motorsport Committee - WIMC) 2017. évi üléséről
Az FIA Nők az autósportban Bizottság 2017. évi ülései:
- február 16.
Genf
- május 31.
Párizs
- szeptember 7.
Párizs
- november 23.
Párizs
Az utóbbi 3 alkalmon vettem részt, Budai Boglárka helyetteseként.
A WIMC célkitűzése: ösztönözni, támogatni, kultúraváltással elősegíteni a nők részvételét
az autósport minden területén.
A megvalósítás a 2016
októberében megrendezett,
2. Nők az autósportban
szemináriumon kidolgozott 8
ajánlás mentén történik

Fő projektek, kezdeményezések 2017-ben:
- Az FIA WIMC által 2017-ben támogatott versenyzők
2016-os eredményeik, és a bennük rejlő fejlődési potenciál alapján a következő versenyzők
élvezték a Bizottság 5000 EUR összegű éves támogatását:
Marta GARCIA (ESP) – F4
Lucile CYPRIANO (FRA) – Seat Eurocup
Adeline PRUDENT (FRA) – Renault Clio Cup
Molly TAYLOR (AUS) – Australian Rally Campionship
- 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.
- FIA European Young Women Programme - Erasmus+ program: 12 ország jelentkezett,
közülük 8 ország nemzeti szövetsége vehet részt a programban partnerként: Belgium,
Finnország, Németország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és Svédország. A
program indító rendezvényére várhatóan a következő nemzetközi nőnapon, 2018. március 8án, a Genfi Autószalonon kerül majd sor. 3 év előkészítő munka eredménye, hogy a projekt
megvalósulását az Európai Unió támogatja.
- FIA CIK Academy Trophy egy női résztvevőjének támogatása:
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Kiválasztási folyamat után a kolumbiai Valeria Vargas nyerte el az 5000 EUR összegű
támogatást. A kiválasztási folyamatot 2018-ra a Bizottság átdolgozta.
- Női tisztségviselők és önkéntesek
- Felügyelői tréningprogram (2017 február): 12 női résztvevő, ami 12%-os reprezentációt
jelent
- 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.
A 2018-as év fő projektjei:
- FIA European Young Women Programme – Erasmus+ megvalósítása

- FIA Women Drivers’ Academy előkészítése és megvalósítása
- közösségi médiatámogatás a WIMC által támogatott versenyzőknek

- Formula E-hez kapcsolódó, a nők technikai oldalon való részvételét népszerűsítő rendezvény
előkésztése (New York)
- FIA WIMC Nagykövetek megválasztása
- WIMC promóciós videó és sajtómegjelenések, 3 sajtótájékoztató évente

- Globális csereprogram női tisztségviselőknek
- Tisztségviselők kézikönyvének véglegesítése
- Szerepmodellek, példaképek népszerűsítése (FIA szinten is)
- Légy önkéntes! kampány a nők felé
A WIMC 2018-ban is 4 bizottsági ülést tervez megtartani.
2017. március 8-án megalakult a hazai Nők az autósportban Bizottság. Feladatunknak tekintjük
az FIA fentebb említett 8 ajánlása mentén hazai szinten megvalósítható kezdeményezések
elindítását, valamint lehetőség szerint az FIA kezdeményezéseiben való részvételt.
Köszönöm az eddigi együttműködést és támogatást,
Üdvözlettel:

Zubai Márta
2018-tól FIA Nők az autósportban bizottsági tag
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