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1. pont: MAMS mint szervező
Több szakág is felvetette a közelmúltban, hogy EB/vb események szervezője a MAMS vagy a
szakág legyen. A szakág nem önálló jogi személy, csak a szövetség az és annak önálló
képviselője az elnök. A szervezéssel járó mindennemű felelősség, kötelesség az elnöké lenne,
aki viszont nem szeretné felvállalni ezt a terhet. Az eddigi gyakorlat működött, így továbbra
is egy MAMS tagszervezet kapja meg a szervezési jogot.
Szabó János kérdése, hogy nem MAMS tag rendezhet-e gyorsasági utánpótlás bajnoki
fordulót?
A jelenlegi szabályzás szerint nem, és ezen nem is kíván a szövetség változtatni, ugyanis egy
nem MAMS tagot nem tudunk számon kérni.

2 pont: Sportbírói díjak módosítása
Rákos Róbert motocros szakágvezető előterjesztése. A jelenlegi bruttó 850 Ft-os óradíj nem
elegendő. A motocross versenyeken a sportbírók 12 órákat dolgoznak, ha csúszik az időterv,
akkor még ebédelni sincs idejük. Hajnalban kelnek, hogy odaérjenek az eligazításra. Félő,
hogy kevesebb bíró lesz a jövőben.
Lévay Károly: támogatja a javaslatot, hiszen a rendezési költségek az évek során nőttek, csak
a sportbírói díjak maradtak, illetve emelkedtek minimálisan.
Bakó Péter: évekkel ezelőtt született a döntés, hogy a díjtáblázatban szereplő óradíj egy
minimum összeg, a rendezők ennél többet is adhatnak a bíróknak.
Az SST egyhangú szavazással minimum bruttó 1 000 Ft/óra díjat állapít meg a
sportbíróknak.

3. pont: Trial szakág
A trial szakág pár éve bekerült az enduro égisze alá, mert nem volt szakágvezető és nem lett
semmilyen versenysorozat kiírva. 2016-ban egy magyar fiú szeretne az Európa-bajnokságon
magyar licenccel indulni. A következő elnökségi ülésre elő lesz terjesztve a trial szakág
önállóvá válása és új szakágvezető is lesz kinevezve.

4. pont: Sportszabályzat módosítás
A versenysorozatok elnevezése módosult, a „nemzetközi” kifejezést kivettük belőle.
Pontosítottuk a licenckibocsátás feltételét, illetve a visszavonás eseteit. A sportfelügyelői
szabályzat módosítását itt is át kellett vezetni.
2016. január 19-én ismét SST lesz, várjuk a szabályzat módosítási javaslatokat.

5. pont: Sportfelügyelői szabályzat módosítása
Az elmúlt ülésen döntés született a sportfelügyelői szabályzat módosításáról, ez került
étvezetésre.

6. pont: Pályalicenc kérdések
A salak és a quad szakág még mindig nem küldte el a pályaelőírásokra vonatkozó leírást. Ezt
SOS pótolják, hogy a biztonságtechnikai szabályzatot elő lehessen terjeszteni.

A gyorsasági szakágban előforduló nyílt napokkal kapcsolatban dr. Némethi Zsolt
jogtanácsos véleménye, hogy a MAMS-nak a pályákhoz nincs köze, csak olyan
sportrendezvényhez, ahol teljesítménymérés folyik (verseny). Úgy átvenni egy pályát és
licencet adni, hogy ott nincs sportrendezvény, nagy felelőtlenség lenne a MAMS részéről. A
nyílt napokhoz a szövetségnek nincs köze, csak ha bevonjuk őket a regisztrált rendezvények
körébe.

7. pont: Versenykiírások tartalma
A javaslat szerint a versenykiírás csak azokat a tartalmi változtatásokat tartalmazza, amik
eltérnek az alapkiírástól (pl. helyszín, dátum, GPS koordináta, időterv, gépátvétel, stb.). A
következő SST-re a szakágak dolgozzák ki a javaslatot.

8. pont: Pályabelépőre való jogosultság
Az SST egyenként meghatározza, hogy ki kaphat pályabelépőt:
-

MAMS tag képviselője: 1 nem és 6 igen szavazattal elfogadva

-

elnökség: egyhangú igen

-

sportszakmai grémium (szakágvezetők, kollégiumvezetők): egyhangú igen

-

sportbírók, sportfelügyelők: egyhangú nem

-

versenyzők: alapkiírásban meghatározva

9. pont: Egyebek
Mivel továbbra is igény van mind az egyesületi, mind a versenyzői szponzorlicencre, a két
tétel változatlan áron marad 2016-ban is.
A csapatbajnokságot év elején kell kiírni. Amennyiben egy versenyző nem a saját
egyesületében vesz részt a csapatbajnokságban, akkor csapatlicencigénylőt kell kiváltani.
A versenyzők egyesületének hozzá kell járulnia a csapatnév kiváltásához.
Erről a következő SST-n beszélünk még.
A quad betétfutamokat a quad szakággal kell leegyeztetni.
Bakó Péter előterjeszti a környezetvédelmi szabályzat módosítását.

