
 

 

Az MNASZ Szlalom Szakági Bizottságának 2018. évi beszámolója 
 
 
Tisztelt Elnök úr! 
Tisztelt Elnökség! 
Tisztelt Sporttanács! 
 

 

A Szlalom szakágban 2018-ban 144 db  igazolványt/liszenszet váltottak ki a versenyzők, akik 

aktívan részt vettek a bajnokság futamain. 

Két zóna bajnoki futamot rendeztünk, ezeken a futamokon is és az éves CEZ értékelésben is 

eredményesen zártunk. CEZ bajnokokat és összesen 4 dobogós helyezettet is adott a 

szakágunk.  

A pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott volt. Megtakarítást tudtunk elérni, amit a 2019-es 

stabil növekedésre kívánunk fordítani. A Promóteri működési elv nagyon hasznosnak és 

eredményesnek bizonyult. 

Az utánpótlás helyzete kielégítő. A Junior kategóriában komoly verseny tapasztalható.  

A szakág idei bajnoka Söjtöri András, aki a szezon utolsó futamán az utolsó szakaszon nyerte 

meg bajnoki címét. 

A 2019-es bajnoki évben csekély számú szabálymódosítást vezetnénk be – ennek legfőbb célja 

a stabilitás, de a szükséges mértékben igazodunk a változó körülményekhez. Az évad 

előkészítése jól halad, a bizottsági tagok kiveszik a részüket a munkából. 

A szlalom szakág 2019-ben 7 futamot tervez, az alábbi beosztásokkal és helyszínekkel: 

2019. április 07. KakucsRing OB&CEZ 
2019. május 04. Kiskunlacháza OB 
2019. június 08. Eger OB 
2019. július 27. Kalocsa OB 
2019. augusztus 18. Nagyatád OB 
2019. szeptember 28. Kiskunlacháza OB 
2019. október 12. KakucsRing OB&CEZ 



 
A naptárból látható, hogy kettő hazai futamot szeretnénk a CEZ sorozatba bejelenteni, 
amelyből az első rendelkezik prioritással. 

Továbbra is szeretnénk a hazai versenyzőket segíteni abban, hogy a CEZ futamokon 
maradéktalanul részt tudjanak venni. Megtettük azt, hogy 2018 decemberében, a 
versenynaptárunkat publikáltuk az ismert szlalom CEZ események rendezői és ASN-jeik felé 
azzal a szándékkal, hogy ne legyenek időpont ütközések. Amennyiben ez mégis előfordulna, 
akkor a hazai naptárunkat korrigálnunk kell. 

Kiemelt eseményként kezeljük 2019-ben a két CEZ futamot, és a tervezett egri helyszínt is. 
Most először jelenünk meg Egerben a bajnoki futammal, így nagy körültekintéssel 
ismertetnénk meg a város lakosságát és vezetését szakágunkkal. A rallye szakágon keresztül 
egy olyan színvonalat ismer és vár el a város, amelyhez fel tudunk nőni. 

Kifejezett szándékunk a junior korú versenyzők ösztönzése. A versenyeken az első 6 
helyezettet fogjuk díjazással ösztönözni, illetve egy-két futamon a nevezési díjakat is 
mérsékeljük a számukra. De egy mentori program kialakítását is mérlegeljük, ahol a szakág 
aktív, kiválasztott versenyzői segítik tanácsokkal a fiatal versenyzőket. 

Folytatni szeretnénk azt a hagyományt is, hogy a szakág beszáll egy-egy verseny költségeibe, 
azáltal segítve a rendezőt a helyi markating kiterjesztésében, vagy olyan eszközök 
beszerzésében, amelyek minden versenyen emelik a versenyzők és a nézők kiszolgálását. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a sportbírók foglakoztatására. Ezáltal a mi szakágunk is, és más 
szakágak is olyan sportbírókkal dolgozhat együtt, akik egy magasabb elvárásnak is meg tudnak 
felelni. De szakágunk sportvezetősége is elkötelezi magát a mindenkori versenyek, versenyzők 
magas színvonalú, sportszerű kiszolgálása mellett. 

2019-ben tervezzük megújítani a szakág híreit, arculatát bemutató weboldalunkat és folytatni 
a social médai fejlesztéseinket. 
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