
Pécsi Ércbányász Modellező Klub/ Autós Szakosztály 

Beszámoló az Autós Szakosztály 2020. évi sporttevékenységéről. 

 

A 2020-as évben az Autós Szakosztály 6 fővel képviseltette a magát a hazai Magyar 

Bajnokságokban. 

Az Onroad 1/10 kategóriában 3 fővel, az Offroad kategóriában szintén 3 fővel. 

Mind a két kategóriában versenyzőink az erős középmezőnyben végeztek. A vírus helyzet 

nem csak hétköznapjainkat nehezítette meg, hanem a versenyzést is. A legtöbben nem 

tudtak teljes szezont futni. 

Az Onroad pálya, több Magyar Bajnoki futamnak adott otthont és egy, hazai viszonyokban, új 

kategória is megjelent, ami az 1/8 – Onroad Eleketromos Flar Pan car, stock( kötött 

elektronikával és kerekekkel). 

A pálya felkészítéséhez, beszereztünk egy professzionális takarítógépet, amivel gyorsabban, 

könnyebben lehet a feladatot elvégezni. A bokszutca is új elválasztót kapott. 

2020 augusztusában, közel két év munkáját követően, elkészült az Offroad pálya, amit 

ünnepélyes keretek között Fogarasi Gábor, az önkormányzat Népjóléti és Sportbizottságának 

elnöke adta át a modellezőknek. A pálya az Autós Szakosztály keretéből és a támogató cégek 

és magánszemélyek jóvoltából valósult meg, több millió forintból.  A pálya elkészítése során 

a Klub észak-keleti része is megújult, új kerítés, rengeteg szemét lett elszállítva és az ott lévő 

gödör, közel 200 köbméter földel feltöltésre került. A Klub elnöksége is kiemelkedő 

hozzáállást és segítséget nyújtott. Klubtagjaink, közösségi összefogásban végezték a legtöbb 

munkát, ami összesen elérte a 600 órát. 

A pályaavató versenyes 35 db nevezés volt. Az elmúlt évtizedeket nézve, ezen az alkalmon 

volt a legtöbb Klubunkból leadott nevezés. A hazai Rc-offroad modellező Klubbok, szinte 

kivétel nélkül képviseltették magukat. A verseny, egyben kvalifikáció is volt a 2021-ben 

tartandó 1/8 Magyar Bajnokság Pécsi futam és az első alkalommal megrendezendő 1/10 

Magyar Nagydíj rendezésére. Mind a két verseny rendezésének a jogát megkaptuk a 2021-es 

évre, a pálya és a szervezés is maximálisan teljesített. 

A 2020- ban Klubunknak lehetőségünk volt pályázni az MMSZ felé egy MYLAPS időmérő 

rendszerre. A rendszer alkalmas autós és drón versenyek (megfelelő kiegészítőkkel 

kategóriánként), edzések mérésére. A pályázatot megnyertük, a támogatás mértéke 

821 000Ft volt, az eszköz beszerzésre került. A 2021-es évtől klubtagjaink a versenyekre való 

felkészülését már a MYLAPS rendszere segíti. A rendszer, kiemelkedően fontos az utánpótlás 

felkészítésében, azonnali visszajelzés kapható az adott kategóriájú autó beállításának a 

sikerességéről, a vezető tudásáról, pálya állapotáról (milyen időjárási körülmények között, 

milyen pl. a tapadás, köridők hogyan változnak, etc), gumiválasztásról. 



 

1. ábra Pályaavató pécsi csapat

 

2. ábra Apa-fia párosok 



2020-ban az autós szakosztály létszáma jelentősen bővült, ami köszönhető az Offroad pálya 

elkészültének is. A 2020-as év végét 25 fő autós klubtaggal zártuk.  
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