OLD TIMER LICENCIGÉNYLŐ 2018
Licenc száma:
Beadás kelte:
Licencdíj:
Licenc fajtája

fénykép

Biztosítási díj:

Rajtszám

Név:

VERSENYZŐ

Szül. dátum:

Szül.hely:
Állampolgárság:

Anyja neve:
irányítósz.

megye

település

Utca, házszám

Lakcím:
Mobil:
E-mail cím:
Személyi ig. vagy útlevél szám:

Alulírott ………………………………………………….(sportszervezet képviselője) és ………………………………………………………(versenyző)
úgy nyilatkozunk, hogy a versenyző a versenyengedély iránti kérelem benyújtásakor a sportszervezettel érvényes és hatályos sportszerződéssel
rendelkezik.
VAGY
Alulírott ………………………………………………….(sportszervezet képviselője) és ………………………………………………………(versenyző)
úgy nyilatkozunk, hogy a versenyző a versenyengedély iránti kérelem benyújtásakor a sportegyesület tagja.
Szülő, illetve gondviselő hozzájárulása 18 éven aluli versenyző esetén. Alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekünk, illetve gondozottunk motorversenyzői
licencet váltson és azzal MAMS eseményeken elindulhasson.

Szülő/gondviselő aláírása:

Kelt:

Tudomásul veszem, hogy a MAMS szabályainak be nem tartása vagy figyelmen kívül hagyása büntetést von maga után, amely a motorversenyzői licenc
visszavonását is eredményezheti. Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Versenyző aláírása:

Kelt:

MAMS Tag (sportszervezet):

ÁTIGAZOLÁS

A versenyző átigazolásához hozzájárulok.

P.H.
aláírás

Kelt:

aláírás

Kelt:

SPORTORVOSI ENGEDÉLY

Dátum:

P.H.
Szakágvezető aláírása

Kelt:
A licencigénylő lapot a versenyző tölti ki. A 2018. február 28-ig hiánytalanul leadott licencigénylés kedvezményes.
A sportorvosi vizsgálathoz szükség lehet a kitöltött sportolói kérdőívre.
A licenc és biztosítás befizetését igazoló csekkek vagy banki átutalások másolatát a licenchez csatolni kell.
Licencváltáshoz szükséges:

szabályosan kitöltött és aláírt licencigénylő, befizetett licencdíj, befizetett biztosítási díj, sportorvosi igazolás, 1 db igazolványkép.
Amennyiben megfelel a tavalyi fénykép az idei licencre, úgy új fényképre nincs szükség.
Hiányos licenckérelmet nem áll módunkban elfogadni.

MAMS Old Timer minimumvizsga
1. Mi a sárga zászló jelentése
o veszély a szektorban.
o fokozottan csúszós pályaszakasz
o veszély a szektorban, lassítani, megállásra is felkészülni, előzni tilos mindaddig, amíg zöld
zászlójelzést nem kap a versenyző
2. Verseny vagy edzés megszakítását milyen jelzés tudatja versenyzőkkel
o piros zászló lengetve a rajtvonalon
o kockás zászló lengetve a rajtvonalon
o piros zászló minden poszton és a rajtvonalon (ha van fényjelzés a rajtvonalon piros lámpa).
3. Mi a kék zászló jelentése versenyen (elméletileg csak lekörözés esetén használják, pozícióharcnál
nem)
o gyorsabb versenyző követi, aki hamarosan megelőzi
o utolért egy lassabb versenyzőt és megelőzheti
o gyorsabb versenyző követi, aki hamarosan megelőzi, a lehető leghamarabb engedje előzni.
4. Edzés vagy verseny megszakításakor hova kell állnia a versenyzőnek
o vissza kell térni a rajtrácsra
o vissza kell térniük a boxutcába.
o a pályán meg kell állni, bírói utasítás szerint
5. Lehet-e előzni sárga zászlónál
o igen de csak edzésen
o nem, csak azután, ha a következő szektorban a zöld zászló feloldja a veszély helyzetet.
o igen de csak bemutatott zászló esetén, ha lengetve van, akkor fokozott veszély miatt nem
6. Edzések és verseny alatt a versenyző megállhat-e a versenypályán (kivéve rajtprocedúra)
o ha egy versenyző bukott, segíthet neki
o megállhat, ha a gépén műszaki hibát észlel
o nem, kivéve az edzés leintése után rajtpróba végzésére.
7. Vehet-e igénybe külső segítséget a versenyző a versenypályán, versenyen vagy edzésen
o igen, de csak a vele egy csapatban lévő versenyzőtársa segíthet
o igen, de csak az előre bejelentett szerelője segíthet
o nem (kivéve a sportbírót bukás vagy műszaki hiba esetén).
8. Lehet-e a versenypályán vagy a boxutcában menetiránnyal szemben motorozni
o csak a boxutcában
o semmilyen körülmények között nem.
o csak indokolt esetben
9. Mi a zöld zászló jelentése
o jelzi a csúszós pályaszakasz végét
o feloldja a kék zászlót
o szabad út, a pálya minden veszélytől mentes, feloldja a sárga zászlónál belépő előzési tilalmat.
10. Mikor alkalmazzák a kockás (leintő) és a kék zászlót együttesen
o a futam leintésekor, amikor a versenyben vezető előtt közvetlenül, egy vagy több lekörözendő
versenyző halad.
o a rajtvonalon, amikor a versenyt vagy edzést megszakítják
o az edzés végét jelenti, versenyen nem alkalmazzák

