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1. ÁLTALÁNOS
A Magyar Motorsport Szövetség 2017. évre kiírja a Magyarország Nemzeti Nyílt Motocross
Csapatversenyt, Magyarország Nemzeti Nyílt Motocross Junior Csapatversenyt és Meghívásos
Kupaversenyt az alábbiak szerint.

2. A CSAPAT- és KUPAVERSENYRE ÉRVÉNYES SPORTSZABÁLYZATOK
- MAMS Általános Sportszabályzat 2017
- a rendezvény versenykiírása

3. VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
3.1. Versenyzői részvétel

3.1.1. A Nemzeti nyílt motocross csapatversenyen MAMS motocross vagy enduro licenc birtokában
jogosult részt venni a versenyző.
3.1.2. Külföldi versenyző a nyílt motocross csapatversenyen a FIM/FIM Europe tagszövetség által kiadott
nemzetközi motocross vagy enduro licenccel, vagy a kibocsájtó ország tagszövetsége által kiadott
motocross vagy enduro rajtengedéllyel is indulhat.
3.1.3. Továbbá részvételi jog szerezhető napi rajtengedély megváltásával, mely megváltásának
feltételeit a 2017-évi motocross sportszabályozza/tartalmazza.

3.2. Csapat részvétele
3.2.1. A Nemzeti nyílt motocross csapatversenyen 3 fős csapatok vehetnek részt.

4. CSAPAT NEVEZÉSI FELTÉTELEK
4.1. A csapatversenyre előnevezés leadása javasolt, melyre a versenykiírásban szereplő
versenyrendező e-mail címére küldött levélben lehetséges. Az e-mailben a csapatnevet, a
csapatvezetőt, illetve a három fő versenyzőt, és azok kategóriáit szükséges megküldeni.
4.2. A csapat érvényes nevezéséhez minimum 2 fő versenyzőnek egyazon egyesületi tagsággal
szükséges rendelkeznie, melyhez egy fő ‘vendég’ versenyző társulhat.
4.3. A ‘vendég’ versenyző lehet külföldi állampolgár, vagy külföldi licenccel rendelkező hazai
versenyző is.
4.4. Az a külföldi versenyző, aki rajthoz állt legalább egy magyar bajnoki fordulón a 2017-es évben,
teljes jogú csapattagnak minősül.
4.5. A MAMS külön díjmegfizetés mellett (15.000,-/csapat) lehetőséget biztosít azon csapat számára
is, aki nem felel meg a 4.2. pontban leírtaknak, de megfelel a 4.4. pontnak. Azaz három
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különböző egyesületi tagsággal, illetve napi rajtengedéllyel rendelkező versenyzők által történő
’D’ csapat alakítására biztosít lehetőséget.
4.6. A ’D’ csapat névhasználatát az adott versenynap versenyigazgatójának engedélyezni szükséges
a csapatnevezési íven. A választott csapatnév nem tartalmazhat terméknevet, védett
márkanevet, illetve nem tartalmazhat a sporthoz nem méltó szavakat, kifejezéseket.
4.7. A ’D’ csapat alakítása kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a csapatban szereplő
versenyzők egyéb esetben nem tudnának részvételi jogot szerezni a versenyre, illetve
semmilyen körülmények közt nem szólhat előnyszerzésről.
4.8. A nevezés menete
4.8.1. Első körben minden versenyzőnek egyénileg szükséges neveznie, ezt követően egy adott
csapat mindhárom versenyzőjének el kell látnia aláírásával a csapatnevezési ívet. A
csapatnevezési íven egy kapcsolattartót is meg kell jelölni, ez lehet a csapatban szereplő
versenyző is. Ez a személy felelős a kommunikációért a csapat részéről.

5. GÉPOSZTÁLYOK, CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁS
5.1. Géposztályok
•
•
•

MX A
MX B
MX C

Kritérium: 3 darab MX1-es motor nem alkothat egy csapatot, viszont 3 Mx2-es motor megengedett egy csapatban.

5.2. Csapatösszeállítás géposztályok tekintetében
- 1 fő MX A OPEN kategóriában
- 1 fő MX B MX2-es kategóriában
- 1 fő MX C OPEN kategóriában

6. VERSENYLEBONYOLÍTÁS
6.1. Szabadedzés: Minden csapat minden versenyzője részére egyben, illetve a létszám
függvényében két részre bontva. Két szabadedzés esetén a résztvevők páros és páratlan
startszámúra bontva kerülnek lebonyolításra illetve végrehajtási utasítás szerint.
6.2. Kvalifikációs futam: Minden csapatból az ’A’ vagy ’B’ versenyző vesz részt a kvalifikációs futamon.
A befutási sorrend alapján az első 15 versenyző kvalifikálja csapatát a csapatverseny döntő
futamaira. A csapatverseny és a kupa verseny rajtbeállása is a kvalifikációs futamon kivívott
eredménye alapján történik.

6.3. Versenyfutamok: A csapatverseny döntőre nem kvalifikált csapatok versenyzői két futamban
versengnek a kupaversenyben a csapatverseny 16+ helyezésekért. Egyéni eredmények alapján
Mx1 és Mx2 kategóriában is díjazásban részesülnek.
6.3.1. Csapatverseny DÖNTŐ 1. futam: A kvalifikált csapatok A-B kategória versenyzői számára.
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6.3.2. Kupaverseny 1. futam: A csapatverseny döntőbe nem kvalifikált csapatok A-B-C kategória
versenyzői számára. (B: Mx2)
6.3.3. Csapatverseny DÖNTŐ 2. futam: A kvalifikált csapatok B-C kategória versenyzői számára. (B: Mx2)
6.3.4. Kupaverseny 2. futam: A csapatverseny döntőbe nem kvalifikál csapatok A-B-C kategória
versenyzői számára. (B: Mx2)
6.3.5. Csapatverseny DÖNTŐ 3. futam: A kvalifikált csapatok A-C kategória versenyzői számára.

7. EDZÉS- és FUTAMIDŐK:
•
•
•
•

Szabadedzés: 20 perc
Kvalifikációs futam: 10 perc + 2kör
Csapatverseny futamok: 3 x 20 perc + 2kör
Kupaverseny futamok: 2 x 15 perc + 2kör

8. JUNIOR CSAPATOK NEVEZÉSI FELTÉTELEI
8.1. A junior csapatversenyre előnevezés leadása KÖTELEZŐ, melyre a mamsmotocross@gmail.com
e-mail címére küldött levélben lehetséges. Az e-mailben a versenyző nevét, egyesületét és
kategóriáját szükséges megküldeni, valamint javaslatot a csapat összetételre a 9.2. pontban
feltüntetett mátrixtáblázat alapján, amit a MAMS motocross szakági tanácsa hagy jóvá. Azon
versenyzők nevezését is várjuk, akik nem tudtak csapatba állni, ezen esetben a MAMS
motocross szakági tanácsa állít össze csapatokat számukra sportszakmai szempontok
figyelembevételével.
8.2. A csapatok összetételének sorsolásakor - a nevezői létszámtól függően – alap esetben egy
Mx50-es, egy Mx65-ös, és egy Mx85-ös versenyzőből kell állnia. A csapatoknak elsősorban
egyesületüket kell képviselniük, másodsorban a szövetség megadja az önszerveződés
lehetőségét, harmadsorban a csapat nélkül maradt versenyzőket sorsolás útján állítják
csapatba.

9. JUNIOR GÉPOSZTÁLYOK, CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁS
9.1. Géposztályok
•
•
•

MX 50
MX 65
MX 85

9.2. Lehetséges csapatösszeállítások mátrix táblázata géposztályok tekintetében
Alap csapat:
Variáció 1.:
Variáció 2.:
Variáció 3.:
Variáció 4.:
Variáció 5.:

Mx50 – Mx65 – Mx85
Mx65 – Mx65 – Mx65
Mx50 – Mx85 – Mx85
Mx65 – Mx65 – Mx85
Mx50 – Mx65 – Mx65
Mx50 – Mx50 – Mx85
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(Variáció 6.:
(Variáció 7.:

Mx85 – Mx85 – Mx85) (Mx85-ös licenccel rendelkező lány versenyzők kiállíthatnak egy csapatot)
Mx50 – Mx50 – Mx50)

10. JUNIOR MOTOCROSS CSAPATVERSENY LEBONYOLÍTÁSA
10.1. Szabad- és időmérőedzés: Az adott kategóriákon belül összevontan zajlanak az edzések.
(Mx50: szabad- és időmérő edzés összevontan, Mx65-Mx85: szabad- és időmérő edzés összevontan.)

10.2. Versenyfutamok: Az Mx50-es kategóriának két futamban zajlik a verseny. Az Mx65 és Mx85-ös
kategóriának két futamban zajlik a verseny.
10.2.1. Kategóriák összevonhatósága: az Mx50-es géposztály kizárólag önálló kategóriaként
indítható. Az Mx65 és Mx85-ös géposztályok a csapatversenyben összevontan indíthatók.

11. JUNIOR MOTOCROSS CSAPATVERSENY EDZÉS- és FUTAMIDŐK:
•
•

Junior csapatverseny szabad- és időmérőedzés: Mx50: 15 perc, Mx65 és Mx85: 18 perc
Junior motocross csapatverseny 1. - 2. futamok: Mx50: 8p+2kör, Mx65 és Mx85: 12p+2kör

12. DÍJAZÁS, ÉRTÉKELÉS
12.1. A csapatverseny díjazása
12.1.1. A motocross csapatversenyen az 1-6 helyezett csapatok tárgyi díjazásban részesülnek.
12.1.2. A helyezetteknek a díjkiosztón kötelező részt venni. A díjat csak a díjazott versenyzők vehetik át
a díjkiosztó ceremónián. Amennyiben ezt nem teszik meg, helyettük más nem veheti át (nem
adható át!), a díj a szervezőnél marad! A nyeremény későbbi átvételére nincs lehetőség.
12.2. A motocross junior csapatverseny értékelése
12.2.1. Kategóriánként és futamonként a versenyzők helyezésük alapján szereznek pontokat.
Az Mx65 és MX85 összevont kategóriánál az értékelés az adott futam abszolút sorrendje alapján
történik.
12.2.2. Minden a csapatverseny futamain résztvevő versenyző értékelése az alábbiak szerint
történik (Csapatverseny és Junior csapatverseny egyaránt): futamokon minden versenyző
pontot szerez az alábbi pontskála szerint:
•
•
•
•
•

1. hely (abszolút)
2. hely (abszolút)
3. hely (abszolút)
4. hely (abszolút)
6. hely (abszolút)

1 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont… folytatólagosan az utolsó helyezettig.

Minden olyan versenyző, aki nem állt rajthoz vagy nem teljesítette a győztes versenyző körszámának lefelé egészre kerekített 75%-át a
résztvevő csapatok számának duplája +1 pontot kap. (pld.: 17 csapat esetén 2x17+1 = 35).
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12.2.3. A futamokon szerzett egyéni pontok összeadódnak mindhárom csapattag részéről. A három
versenyző által szerzett egyéni pontok összessége adja a csapat által szerzett összpontszámot. A
csapatverseny győztese az a csapat, amelyik a legkevesebb összpontszámot szerezte. A verseny
további helyezéseit az összesített pontszámok emelkedő sorrendje adja. Az összesített
pontszámok azonossága esetén az utolsó futamban elért jobb egyéni helyezés dönti el a
holtversenyt.
12.2.4. A motocross junior csapatversenyen a részben, vagy teljes egészében „D” napi rajtengedéllyel
rendelkező versenyzők, és az általuk alkotott csapat is teljes értékű pontokat szerezhet.

13. ÓVÁS, FELLEBBEZÉS, VERSENYEREDMÉNYEK
13.1. Minden óvást, fellebbezést a Sportfegyelmi és Döntőbíráskodási Szabályzat, óvás ügyében
továbbá a motocross szabályok előírásainak megfelelően kell benyújtani. Az óvás benyújtásának
utolsó határideje, a hivatalos végeredmény kifüggesztése utáni 30. percben lejár. Tehát a
hivatalos végeredmény- kifüggesztés időpontja utáni 30 perc áll rendelkezésre a versenyzőknek
az óvás benyújtására. A verseny helyszínén az óvásokat a sportfelügyelő hagyja jóvá. A
helyszínen a versenyigazgató is rendelkezik döntési jogkörrel.
13.2. Óvási díjak: MAMS 2017. díjtáblázat szerint. Általános óvás esetén: amennyiben az óvásnak a
Sportfelügyelő helyt ad, az óvó fél az óvási díjat visszakapja. Amennyiben az óvásnak a
Sportfelügyelő nem ad helyt, az óvási díjat a MAMS felé be kell fizetni.
13.3. Technikai óvás esetén: amennyiben a technikai óvásnak a zsűri helyt ad (tehát az óvott motor
technikailag nem megfelelő), az óvó fél a kauciót és az óvási díjat visszakapja. Amennyiben a
technikai óvásnak a zsűri nem ad helyt (tehát a motor technikailag megfelelő), a kauciót a
megóvott fél kapja meg, az óvási díjat a MAMS felé be kell fizetni. Ténybírói döntés ellen óvás
benyújtására nincs lehetőség. Az óvással kapcsolatos döntéssel szemben fellebbezni lehet a
MAMS Sportfegyelmi és Döntőbíráskodási Szabályzatában foglaltak szerint. Az egyes futamok
után közvetlenül közölt eredmény tájékoztató és ideiglenes jellegű.
13.4. A rendező szerv hivatalos eredményt csak a Sportfelügyelő jóváhagyása után a versenyigazgató
és a Sportfelügyelő aláírásával adhat ki. A szervezővel megbízásban álló (szerződött) időmérés
szolgáltató feladata, hogy az eredményeket az interneten a versenyt követő 12 órán belül
publikálja az előre megadott elérhetőségeken.
13.5. Óvásra jogosult személy az adott csapatban szereplő versenyző tagszervezeti képviselője, illetve
annak megbízottja.
13.6. A napi rajtengedéllyel rendelkező versenyzőknek, és általuk alkotott csapatnak nem áll
módjában óvást benyújtani!

14. ZÁRADÉK
Ezen alapkiírás 6 számozott oldalból áll, melyet a MAMS Elnöksége hagyott jóvá.
Érvénybe lépésének ideje: 2017. szeptember 13.
Készítette: Fehér Géza és ifj. Kerner László

