Tisztelt Sporttársak!
A november 8.‐i szakági összejövetelen Mindenki számára látható volt, hogy
kedvelt sportunk körül nagyon nagy a baj.
A leváltott RSB vezető, ‐ aki közben aláírásgyűjtésbe kezdett ‐ nem jelent meg.
Lehetősége lett volna ezen a fórumon a felvetett kérdésekre válaszolni, de ez
nem történt meg.
Pillanatnyilag azt tapasztalnom, hogy a Szakág megosztása a cél, miközben egy
irányba kellene fordulni a jövőnk érdekében. Azzal, hogy a tagság háta mögött
döntések születnek, nem szolgálja a szakág jövőjét.
Tegnap elmentem egy olyan fórumra ahol a tisztelt tagságon, támogatókon
kívül nem volt senki, akivel érdemben egyeztetni lehetett volna. Nem volt olyan
kompetens személy, aki válaszolt volna pld. pénzügyi kérdésekre, tervekre.
Többek számára felfoghatatlan volt, hogy az RSB gazdálkodása nem nyilvános.
Elhangzott, hogy de „nyilvános”, de a gyakorlat szerint – nem. Ezt nem
minősítem. Ez a pénz a Rally Szakágé, a ti pénzetek. Ennek az RSB csak kezelője,
elszámolási kötelezettséggel.
Kiderült, hogy van a tagságban egy olyan réteg, aki nem közönyös, tenni kész a
sport jövőjéért. Ezért gondolom, hogy van értelme beleállni a megújulásba.
Nagy öröm volt látni azokat a szponzorokat, akik megjelentek, mert számukra
fontos volt ott lenni. De számukra is véges a türelem. A pénzüket olyan helyre
teszik, ahol megbecsülést, megtérülést kapnak érte. Ezt nem kellene eljátszani.
Tisztelettel mellékelten megküldöm a pályázatomat az RSB vezetői pozíciójára
kérem, olvassátok el és amennyiben ezekkel a gondolatokkal egyetértetek,
szíveskedjetek megküldeni részemre a jelölő lapot
Köszönöm együtt működéseteket a változás reményében.
Ne felejtsük el, hogy a szabályok nem tiltják, hogy egy tag több jelöltre is leadja
a jelölést, ill. visszavonhatja előző döntését a kiírt dátumig!
Sporttársi üdvözlettel,
Pryma Zoltán

Pályázati anyag az RSB vezetői pozíció betöltésére
Bemutatkozás: Pryma Zoltán, 50 éves. Tizenkilenc eltöltött év a rallyban.
Családos, 4 gyerek apja. Középfokú autósszakmai és kereskedelmi végzettség.
Két működő cég tulajdonosa. Autós szakmai szervezet elnöke. Sportegyesület
alapító tagja, egyéb alapítvány kuratóriumi tagja.
Amennyiben megválasztásra kerülök, a lent leírtak alapján kívánom végezni a
munkámat:


Motivációm alapja, hogy sokat kaptam ettől a sporttól, ezért úgy döntöttem itt
az ideje, hogy tegyek is érte. Vagy legalább is megpróbáljam!
Nincsenek illúzióim, hogy a régi hangulatot 100 %-ig vissza lehet hozni, de az
biztos, hogy ami ma körbeveszi a spotunkat, az így nem maradhat!



Nem minősítem a leváltott RSB vezetést. Azt hiszem, hogy ennek az én
szempontomból jelen esetben nincs jelentősége!



Mindenekelőtt a sport szempontjait kell előtérbe helyezni, az egyéni érdekek
ezt nem előzhetik meg! Segítséget várok minden olyan sportunkat szerető
szakembertől, aki hisz abban, hogy lehet ez a sport még a mi szeretett
sportunk.



Fontosnak tartom az átláthatóságot, ez mindenki érdeke!



Folyamatos kapcsolattartást tervezek minden bizottsággal, szervezettel, de
akár asztaltársasággal is.



El kívánok érni minden régiót, északit, keletit, délit, nyugatit.



Egy nyitott kommunikációs rendszert akarok. Versenyzők, és munkacsoportok
képviselőivel vagy személy szerint bárkivel írásban! Ebben az esetben kérdés
felvetés nem maradhat megválaszolatlanul!



Mindenki javaslata gondolatmenete el kell, hogy jusson az RSB-hez az általuk
megválasztott delegáltakon keresztül, de akár közvetlenül is!



Aki támogatni szeretné a rallye sportot, az támogassa az RSB-t, de ne külön a
vezetőjét vagy tagjait az egyéni érdekeinek pozitív elbírálása érdekében!



Támogatom a Versenyzői Liga létrehozását,
mindenképpen ¼ évente nyílt fórumot rendezek.
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Szükségem van minden területről profi szakemberekre - legyen az jogász,
legyen az biztonságtechnikai szakember, legyen az bíró, legyen az versenyző,
legyen rendező, az technikai személyzet, vagy marketing szakember, sajtó
képviselője- bárki, aki ebben a sportban valamit jót tud, és akar tenni.



Kell egy rallye titkár, álláspontom szerint! Ez jól működött korábban is!



Köszönöm azoknak, akik támogatnak a jelölésemben, de szeretném előre
leszögezni, hogy ezt csak akkor tegyék, ha utána el tudják fogadni az
egyenlőség, a fejlődés szabályait.



Tudom, hogy a versenyzők „vér profik”, mindenki vagány, bevállalós, ügyes, a
versenyző az ilyen. De ahhoz hogy teret kapjon, és lehetősége legyen
megmutatni tisztességes küzdelemben, hogy ő még a profiknál is profibb,
ahhoz egy olyan élhető játékteret kell létrehozni, amiben a feltételek
egyenlőek. Ez nagyon fontos!
Akik ezzel szembemennek, kiskapukat
keresnek, szabálytalanságokat hajtanak végre, ők aláássák a tisztességes
küzdelem lehetőségét. Ez a gondolat elsősorban azoknak szól, akik
gátlástalanul minden törvényest és törvénytelent felvállalnak a közös sportunk
megakasztása érdekében.



Kijelentem, hogy nem vagyok senkinek az embere. Nem vagyok
egzisztenciálisan rákényszerülve senki anyagi támogatására! Kizárólag az
értelmes, tenni akaró sportot szeretők támogatására van szükségem.
Amennyiben változást szeretnénk elérni. Ne felejtsük el, amilyen a juhász,
olyan a nyája.



Az MNASZ legnagyobb szakága a rallye. Az a cél, hogy legyen a legerősebb is!
Ezért nagyon fontos a sporttanáccsal és az elnökséggel kialakítandó jó
kapcsolatrendszer.



A versenyző a rendező és az RSB háromszög együttműködésének a kialakítása
a fontos.



Ezek mellett a gondolatok mellett tudok dolgozni, egy felkészült szakértői
csapattal.



Kérem, keressen meg mindaz, aki ebben tud és akar nekem segíteni, hogy
végre a sokak által várt változás eljöjjön!

A döntés a kezetekben van, nektek kell azt megválasztani, akiben bíztok, és akitől
pártatlan összefogást vártok.
Köszönöm
Pryma Zoltán

