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1. Általános
A Magyar Motorsport Szövetség 2022. évre az tömegsport területén kiírja a:
Magyarország Nyílt Nemzeti Oldtimer Motoros Kupát
az alábbi kategóriákban:
Kupa kategóriák:
•
•
•
•
•
•
•

MZ Széria
YT125 4T
YT125 CBR Sport
YT125 CBR Racing
YT125 2T
Classic

A kupa rendezvényei a FIM/FIME/MAMS Általános Sportszabályzata és annak mellékletei, MAMS
Oldtimer Szakág Sportszabályzata, valamint jelen alapkiírás előírásai szerint bonyolódnak.
A kupa versenyei rendezhetők külföldi bajnoksággal, nemzetközi versenyekkel egy rendezvény keretén
belül is. Ebben az esetben a magasabb rangú versenykiírás és mellékletei elkészítése kötelező a
szervezőre nézve. Amennyiben a kupa versenyei (egy vagy több forduló) külföldi versenypályán és
nemzetközi versenyen kerülnek lebonyolításra és értékelésre, arra a versenyre a nemzeti sport code
előírásai és az adott rendezvényre érvényes FIM Europe szabályok érvényesek.
Külföldi szervező által rendezett FIM Europe nemzetközi verseny alkalmával lebonyolított kupa
verseny esetében egy MAMS által delegált, megfelelő FIM/MAMS licencszel rendelkező
sportfelügyelőt kell delegálni.
A kupa versenyeinek számát és időpontjait a MAMS éves versenynaptára tartalmazza. (1. számú
melléklet). 2022. évben a Nyílt Nemzeti Kupa 4 fordulóra kerül kiírásra, de 3 teljes pontozású verseny
alapján már értékelhető a kupasorozat egésze. A Nemzeti Kupa minden egyes rendezvényének
szerepelnie kell az FIM Europe versenynaptárában.
A kupa versenyein betétversenyek is szervezhetők. A kupa versenyei szervezhetők egy, illetve
többnapos formában is.
A hazai rendezésű kupa versenyek szervezői csak MAMS tagok lehetnek. A szervező köteles a verseny
kiírását elkészíteni és a verseny időpontja előtt legalább 45 nappal, és a jóváhagyási díj MAMS
titkárságra történő egyidejű befizetése mellett a szakág vezetővel jóváhagyatni. A jóváhagyott
versenykiírást vagy mellékleteit meg kell küldeni legalább a versenyt megelőző 30 nappal a MAMS
titkárságának, a MAMS Sportszakmai Kollégiumának és a gyorsasági motoros versenyzővel rendelkező
MAMS tagoknak, valamint az érintett külföldi nemzeti szövetségeknek. Amennyiben a magyar kupa
futam nemzetközi verseny részét képezi, úgy a nemzetközi kiírások alapján (FIM/FIME) kell a
rendezvényt lebonyolítani.
A nevezéseket a szervező fogadja és a beérkezett nevezések alapján köteles nevezési listát készíteni és
ugyancsak köteles a verseny díjait is biztosítani.
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A külföldön megrendezésre kerülő kupa versenyen a versenyzők az alábbi dokumentumokkal vehetnek
részt:
•
•
•

A versenykiírásban rögzített időpontig leadott nevezés,
MAMS érvényes versenyzői licenc,
A kint tartózkodás időtartamára érvényes BBP biztosítás.

2. Versenyzők
A kupa versenyeken indulhatnak a MAMS által kiadott érvényes MAMS éves licenccel, valamint
alkalmi rajtengedéllyel rendelkező versenyzők, illetve bármely FIM/FIME tagszövetség által kiadott
nemzetközi, vagy nemzeti licenccel és rajtengedéllyel rendelkező külföldi versenyzők.
AZ OT licencek kiváltási feltétele, hogy az igénylő teljesítse a gyorsasági szakág online minimum
vizsgáját!
A résztvevők alsó korhatára:
Magyarország Nyílt Nemzeti Oldtimer Motoros Kupa:
• MZ Széria – 18 év
• YT125 4T – 12 év
• YT125 CBR Sport – 38 év
• YT125 CBR Racing – 12 év
• YT125 2T – 12 év
• Classic – 18 év

A korhatároktól kizárólag egyedi elbírálás alapján, az Oldtimer Szakági Tanács engedélyével
lehet eltérni.
Rajthoz állás feltétele:
A kupában a rajthoz állás feltétele minimum kettő mért kör megtétele valamelyik hivatalos edzésen.

3. Általános műszaki előírások
A kupa versenyekkel kapcsolatos minden műszaki előírás és szabály a műszaki kiírásban található. A
szabályzatot a MAMS hagyja jóvá.

4. Versenypályák
A Magyarország Nyílt Nemzeti Oldtimer Motoros Kupájának versenyei rendezhetők:
• FIM
• FIM Europe
• MAMS vagy nemzeti licenccel rendelkező hazai versenypályákon.
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5. A versenyek hivatalos személyei
Az Oldtimer szakág on-road sportszabályzata szerint.

6. Nevezés
Az Oldtimer szakág on-road sportszabályzata szerint.

7. Nevezési díj
A MAMS tag vagy MAMS-sal szerződésben álló külföldi szervező által rendezett kupa versenyeken
max. 40 000 Ft + ÁFA

8. Adminisztratív és Műszaki gépátvétel
Az Oldtimer szakág on-road sportszabályzata szerint.

9. Edzések
Az Oldtimer szakág on-road sportszabályzata szerint.

10. Versenyek
10.1. Versenytávok
A különböző kategóriák részére az alábbi távokon bonyolíthatóak a kupa versenyei:
• minden kategória
minimum 12 km, maximum 20 km
Egy forduló tervezetten egy futamból áll, ettől eltérni a verseny napján csak a zsűri döntése
alapján lehetséges.

10.2. Rajtrács
Pályalicenc szerint.

10.3. Rajteljárás
Az Oldtimer szakág on-road sportszabályzata szerint.

10.4. Futamok
Az Oldtimer szakág on-road sportszabályzata szerint.

10.5. A versenyek értékelése
Az Oldtimer szakág on-road sportszabályzata szerint.

10.6. Versenydíjak
Az Oldtimer szakág on-road sportszabályzata szerint.
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11. A kupa lebonyolítása és értékelése
A versenyeken minden osztályban és kategóriánként az első 15 éves licenccel rendelkező versenyző
kap kupa pontot az alábbi pontskála szerint:
25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
A MAMS Kupa versenyein minden, a rajthoz állás feltételeit teljesítő versenyző értékelésre kerül
az alábbi feltételek szerint:
Értékelhető eredménynek számít a befejezett verseny vagy a rajthoz állási feltételek teljesítése.
A Magyarország Nyílt Nemzeti Oldtimer Motoros Kupában kategóriánként a helyezések végső
sorrendjét a megszerzett kupa pontok összesített száma adja, úgy, hogy a legtöbb pontot szerzett
versenyző az első helyezett, függetlenül attól, hogy mely ország nemzeti szövetsége által kiadott
licenccel vett részt a nemzeti kupában. A további helyezéseket a pontszámok csökkenő sorrendje adja.
Azonos pontszám esetén a több jobb versenyhelyezés, majd az utolsó versenyen szerzett jobb helyezés
dönt. További holtverseny esetén az utolsó előtti eredmény- és így tovább - eredmények döntenek
Egy Kupa verseny csak 4 fő éves licenccel rendelkező, azonos kategóriában rajthoz álló versenyző
esetén értékelhető teljes pontszámmal!
Amennyiben a kategóriákban a fenti létszámot nem érik el, az eredményért fél pontszám adható.
Pontot az a versenyző kap, aki célba ér és kockás zászlóval leintik! Az első és az utolsó leintett között
maximum 5 perc telhet el és célba ér, a motorkerékpárjával fizikai kontaktusban van a meghajtás
eszközeinek figyelembevételével.
Amennyiben valamilyen rendkívüli esemény miatt meg kell szakítani a futamot, a futamban vezető
versenyző és a vele egy körben lévő versenyzők által teljesített utolsó teljes kör szerint számolt
versenytáv alapján kerülnek kiosztásra a pontok:
• versenytáv minimum 75%-nak teljesítése esetén – teljes pontszám adható
• versenytáv minimum 50%-nak teljesítése esetén – fél pontszám adható
Az éves értékelhetőség szabályait a MAMS Általános Sportszabályzata 9.8 pontja tartalmazza. A kupa
éves értékelhetőségének feltétele, hogy minimum 3 teljes pontozású verseny kerüljön lebonyolításra és
minimum 5 fő álljon éves szinten rajthoz.

12. Óvás, fellebbezés
Az általános kiírás szerint.

13. Egyéb általános előírások
Az általános kiírás szerint.

14. Büntetések
Az általános kiírás szerint.

15. Felelősség
Az általános kiírás szerint.
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16. Reklám
Az általános kiírás szerint.

Jelen alapkiírást a MAMS Elnöksége hagyta jóvá, érvénybe lép 2022. január 25-én.
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