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Tisztelt Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság!

Mellékelten beterjesztem a Spurkerék Modellező Sportegyesület szakmai beszámolóját,
valamint a jövőre vonatkozó terveinek bemutatását. Az ülésen az egyesület képviselője
meghívottként jelen lesz, ahol lehetőség nyílik további kérdések megvitatására.
Kérem a Tisztelt Bizottságot a szakmai beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.

Szekszárd, 2020. március 3.

Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának
…./2020. (III.05.) határozata
a Spurkerék Modellező Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. számú melléklet oktatás, sport és ifjúsági bizottság alcím 1. pont 6. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja a Spurkerék Modellező Sportegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
2020. március 5.
Felelős:
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó tervek
megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2020. március 5.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

3. felhívja az egyesületet, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket
működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. március 5.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
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Spurkerék Modellező Sportegyesület
Szekszárd

Beszámoló 2019.

Elnök: Bánki Ede
Címe: 7100 Szekszárd, Cserfa utca 6.
Tel.: 20/529-2916

Elnökhelyettes: Csötönyi Gábor
Címe: 7130 Tolna, Akácfasor u. 31.
Tel.: 70/490-3540

Bevezető
A Spurkerék Modellező Sportegyesület (továbbiakban Egyesület) 2010 júniusában alakult
Szekszárdon azzal a céllal, hogy tagjaink megfelelő körülmények között, szervezett kereteken
belül, közös céllal tudják űzni ezt a sportot. Az egyesület célja a rádió távirányítású modellezés,
mint verseny és szabadidősport mind szélesebb körben történő bemutatása, a fiatalok
szabadidejének hasznos kitöltése, a modellezés iránt érdeklődők, kezdő és profi modellezők
segítése, támogatása. Egy esetleges versenypálya létrehozása, üzemeltetése, folyamatos
technikai fejlesztése, modellező bajnokságok megszervezése, lebonyolítása, bemutató napok,
rendezvények szervezése. Fontosnak tarjuk, hogy a megyében hosszú idő után újra felkaroljuk
a modellsportot.
A klub 13 fővel kezdte meg működését, eleinte mostoha körülmények között csupán a közös
célt szem előtt tartva. A kezdeti nehézségek után egy tagunknak köszönhetően lehetőséget
kaptunk arra, hogy létrehozzunk és üzemeltessünk egy autómodell pályát. A jó közösségi
összefogásnak és áldozatos munkának eredményeként ez meg is valósult. Sikerrel szerveztük
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meg első nyíltnapunkat egy háziverseny keretein belül ahová a helyi tv is kilátogatott. Ezután
itt tartottuk foglalkozásainkat, edzéseinket és fogadtuk a modellsport iránt érdeklődőket.
Több meghívást is kaptunk gyereknapokra és városi rendezvényekre Szekszárdról és a
környező településekről, mint például Paks, Bonyhád, Bátaszék vagy éppen Őcsény. A
taglétszámunk bíztató növekedésnek indult. Sikeres rendezvényeknek köszönhetően már
pályázni tudtunk a Magyar Bajnokság egy futamának megrendezésére. Közel 2 éven keresztül
használhattuk a biztosított területet, amíg a tulajdonos más célú felhasználásról nem döntött.
A befektetett munka és anyagi áldozatok ellenére pályánkat fel kellett számolni 2013-as
évben. Azóta kerestük a lehetőséget, módot egy új pálya kialakítására. 2013-ban kérelmet
nyújtottunk be Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és 2013 novemberében a
közgyűlés napirendjére is tűzte kérelmünket. Több lehetőséget megvizsgáltunk a város által
felajánlott területeket megtekintve, de a megvalósíthatóság feltételeinek sajnos nem feleltek
meg. Minden szempontból megfelelt volna számunkra a sporttelep besorolású Pollack pálya
területének bármely szeglete. Kérelmünket sajnos nem támogatták. 2014-ben nagy sikerrel,
társ egyesületekkel közösen pályázati és önerős támogatásokból megrendeztük az „Ifjúsági
Majális” elnevezésű Szekszárdot megmozgató rendezvényünket. Kezdetben a lelkesedés még
kitartott bíztunk abban, hogy valahol teret kapunk és dolgozhatunk. Sajnos a taglétszám az
egyre kilátástalanabb helyzet miatt csökkeni kezdett és közel felére apadt. Tevékenységünket
a csökkent létszám ellenére tovább folytattuk. Utánpótlásnevelésünk a körülményekhez képes
eredményesen haladt. Sorra érkeztek a felkérések a már felsorolt településekről és
sorolhatnánk még ide Sióagárdot, Harcot, Tolnát, Ófalut, Köblényt, vagy akár Bikalt. Több
alkalommal Szekszárdot és a környező településeket is megkerestük és szerettünk volna
lehetőséget kérni ahol megvalósíthatjuk céljainkat. Végül kitartásunk meghozta gyümölcsét,
2019-ben létrejött megállapodásunk a Szekszárdi Sportközponttal.
Bízunk benne, hogy
terveink szerint az elkövetkező években sikerül meghonosítanunk városunkban ezt a remek
szabadidős tevékenységet és versenysportot, ahogy a mögötte rejlő lehetőséget a
megmérettetésre.
Sportegyesület tevékenysége, rendezvényeink
Büszkén mondhatjuk, hogy azon kevesek közé tartozunk, akik támogatásokból és önerőből
nagy értékű modellautókat tartanak fenn azzal a céllal, hogy interaktív rendezvényeinken
kortól és nemtől függetlenül kipróbálási lehetőséget biztosítanak minden érdeklődő számára.
Egyesületünknél rendszeressé vált a pályázati támogatásból megvalósítható, saját ötleten
alapuló rendezvények megszervezése, lebonyolítása.
Egyesületünkhöz 2019. májusban érkezett az első felkérés. Tolnára látogattunk a Szent Mór
Katolikus Általános Iskola rendezvényére. Interaktív bemutatónk után lehetőségük volt a
gyerekeknek kipróbálni az egyesület autóit és ők egytől egyig éltek a lehetőséggel. Aznap sok
gyermek arcára csaltunk mosolyt.
Az év első saját szervezésű rendezvényére júniusban került sor a Sportközpont által
biztosított füves területen. A „Modellsport Családi és Nyíltnap” elnevezésű (VI/B/371-3/2019)
pályázati és saját támogatással megvalósított rendezvényünkre - a nem túl kedvező idő
ellenére - szép számban kilátogattak. Kellemes családias hangulatban megtartott összejövetel
háziversennyel és díjazásokkal ért véget.
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A következő felkérés június végén érkezett Köblény polgármesterétől a Nyári vigadalomra.
Interaktív bemutatók és kipróbálási lehetőségek váltogatták egymást a rendezvény ideje alatt.
Kortól és nemtől függetlenül mindenki kipróbálhatta magát ügyességi pályánkon. Kellemes
emlékekkel búcsúztunk, hiszen új érdeklődőkkel találkozhattunk.
Az utolsó rendezvényünkre 2019. júliusban került sor a Szekszárdi Családbarát Strand- és
Élményfürdő hátsó füves területén. A ”Modellsportos Strandnap” (VI/B/347-3/2019)
elnevezésű pályázati és saját támogatással megvalósított pályázati programunkra vártunk
mindenkit, aki aznap ellátogatott a fürdőbe. Sikerült felkelteni a strandon tartózkodó fiatalok
érdeklődését. Felfrissülve és sikeresen zártuk a napot.
A 2019 évi működési pályázatnak (VI/B/395-3/2019) és önerőnknek köszönhetően új
akkumulátorokkal tudtuk ellátni az egyesület modellautóit és így hosszabb üzemidővel
számolhattunk bemutatóinkon és rendezvényeinken.
Az év utolsó felkérése a zsúfolt
augusztusban érkezett hozzánk Bikal polgármesterétől. Nagyon barátságos vendéglátók és
segítőkész emberek fogadtak minket. Interaktív bemutatók és kipróbálási lehetőségek
váltogatták egymást a rendezvény ideje alatt. Olyan hosszú sor alakult ki, hogy ennyi
gyereknek nem lehetett nemet mondani, teljesen kiautóztak minden új és használt
rendelkezésünkre álló akkumulátort.
Sportegyesület versenyeredményei
Egyesületünk immáron több éve a Magyar Modellező Szövetség tagja. Kiemelkedő munkát
végez a modellspot népszerűsítésében és nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére. Ez
egy igen nehéz feladat, hiszen országos viszonylatban is elég mostoha körülmények
figyelhetők meg ezen a téren.
A modellsportban két versenyszezont különböztetünk meg. Az öszi-téli időszakban on-road
és off-road kategóriákban a teremversenyeké a főszerep, míg a tavaszi-nyári időszakban a
kültéri on-road, off-road verseny a mérvadó. Évről évre követjük, az egyesület működésében
és versenyszervezésben aktuális trendeket, irányvonalakat. Igyekszünk napra készek lenni és
kapcsolati rendszerünket bővíteni. Idei évben sajnos szűkös anyagi lehetőségünknek
köszönhetően csapatunkból kevesen és jóval kevesebbet tudtak edzeni és versenyeken
indulni.
Őszi-téli teremverseny
Az RCcomorra szlovákiai verseny sorozatban indult Kinhirt Botond junior korú versenyzőnk
az összetett versenysorozat 5. helyén végzett.
Tavaszi-nyári kültéri off-road verseny
A Magyar Modellező Szövetség által kiírt Off-road Magyar Bajnokságon 4 versenyzőnk állt
rajthoz különböző kategóriákban. Az országszerte található három versenypályán havi
rendszerességgel rendezték a hét versenyfordulós sorozatot. Utánpótlás nevelésünkből két
versenyző Kinhirt Botond és Bánki Dávid Ede E-Buggy kategóriában, Dávid sok kihagyott
versennyel a mezőny második felében, míg Botond az összesítésben a dobogó második fokára
állhatott fel. A Magyar Bajnokságban Csekő Gergely E-Buggy PRO kategória bajnokaként
állhatott a dobogó legfelső fokára.
A PAME RC szervezésében a Bakonyerdő kupa E-Buggy kategória végeredménye az „A”
döntőben Bánki Ede tizedik és Kinhirt Botond ötödik helyen zárt.
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Rövid és hosszútávú terveink
Az egyesület működését tekintve tovább folytatjuk a rádió távirányítású modellsport
népszerűsítését bemutatókon, rendezvényeken. Szeretnénk tovább növelni taglétszámunkat
és ennek kulcsát egy modellpályában látjuk megvalósulni, hiszem már a kezdeményezés hírére
is több megkeresés érkezett hozzánk.
Amint az időjárás enyhül folytatjuk a megkezdett munkákat, és szeretnénk a pályát minél
előbb látogathatóvá tenni. A várostól megkaptuk a hozzájárulást a bekötőutak kialakítására
így a talajmunkák után ezzel folytatnánk. Miután a megközelítés lehetséges megkezdjük a
pálya alapozását és megfelelő anyagokkal kialakítjuk a nyomvonalakat. Továbbá
parkosítanánk és versenyzői emelvényt és bokszutcát alakítanánk ki. A munka ütemezése
nagyban függ az engedélyeztetések időtartamától, a rendelkezésre álló források meglététől és
a beérkezett támogatásoktól.
Hosszútávu tervünk, hogy egy jól sikerült pályaavató rendezvénnyel pályázni tudjunk a
Magyar Modellező Szövetségnél a Magyar Bajnokság egy futamának megrendezési jogáért.
Sikeres pályázat esetén minden évben meg kívánjuk rendezni a bajnokság egy futamát és
emellett egyesületi kupaversenyt és gyereknapot is rendeznénk.
2019 összességében nagyon jó, programokban gazdag, új lehetőségekkel teli éve volt a
Spurkerék Modellező Sportegyesületnek és örülnénk, ha 2020-ban is hasonlóan sikeres évről
tudnánk beszámolni!

Melléklet:
M1: Spurkerék Modellező Sportegyesület megvalósulási terv (vázlat)
M2: elvégzett munkák közbeni fényképek M3:
rendezvényeken készült fényképek

Szekszárd, 2020.02.06.

Köszönettel :

Bánki Ede
Spurkerék Modellező Sportegyesület
elnöke
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M1: Spurkerék Modellező Sportegyesület megvalósulási terv (vázlat)
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M2: elvégzett munkák közbeni fényképek
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M3: rendezvényeken készült fényképek
2019. Modellsport Családi és Nyíltnap

2019. Köblény
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2019. Modellsportos Strandnap

2019. Bikal

2019. Magyar Bajnokság díjátadó ünnepség
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2019. Magyar Bajnokság ötödik futama, Homokbödöge
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