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MAGYARORSZÁG NYÍLT
NEMZETI QUAD CROSS
EGYÉNI BAJNOKSÁG
2022

Készítette: A MAMS Quad Szakága
Jóváhagyta: A MAMS Elnöksége
Kiadja:
A MAMS Titkársága

•

•

Általános

1. Bajnokság
A Magyar Motorsport Szövetség 2022. évre a quad szakágban, az élsport területén, kiírja Magyarország
Nyílt Nemzeti Quad Cross Egyéni Bajnokságot. A bajnokság felnőtt kategóriában ,1 fordulóban kerül
kiírásra
A versenyek időpontját és helyszínét a MAMS versenynaptára tartalmazza. Amennyiben várhatóan külföldi
szövetség által kibocsátott licenccel induló versenyző is részt vesz egy versenyben, azt a versenyt a
FIM/FIME naptárba is be kell jelenteni.
•

Szabályzatok

A bajnokságok a FIM / FIME / MAMS Általános Sportszabályzata és annak mellékletei, valamint jelen
Alapkiírás szerint bonyolódnak.
•

Szervezők, versenykiírás

A szervező kiírhat betétversenyeket más quad vagy egyéb kategóriákban, de ezek nem befolyásolhatják a
versenypálya állagát, és nem hathatnak zavaróan a bajnoki osztályok versenyeire.
A versenykiírásnak tartalmaznia kell:
- a verseny nevét, időpontját, helyszínét
- a szervező pontos nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail címét
- a versenytitkár nevét
- a verseny tisztségviselőit
- a verseny időtervét
•

Jogosultságok

A MAMS pályabelépők, valamint a MAMS sportbírói igazolványok az országos bajnokság hazai rendezésű
versenyeire érvényesek.
2. Versenyzők
•

Licencek

A quad cross bajnokságában a MAMS által kiadott, érvényes éves versenyzői és Élsport D napi
rajtengedéllyel, vagy egy valamely FIM tagszövetség által kibocsátott versenyzői licenccel és az adott
versenyre érvényes startengedéllyel rendelkező versenyzők indulhatnak.
•

Korhatárok

A résztvevők alsó korhatára: min. 16 év
3. Műszaki előírások
Lásd quad sportszabályzat.

4.
•

A versenyek hivatalos személyei
Zsűri elnök

A bajnokságok versenyeire a MAMS Sportszakmai Kollégiuma jelöli ki a zsűri elnököt.
4.2 Versenyigazgató
A versenyigazgatót a MAMS Sportszakmai Kollégiuma jelöli ki. Versenyigazgató csak olyan személy lehet,
aki I. osztályú, vagy nemzetközi sportbírói minősítéssel rendelkezik, valamint megfelelő ismeretekkel és
gyakorlattal bír a quad versenyek területén.
4.3 Egyéb Tisztségviselők
•
•
•
•
•

Pályabírók
Műszaki gépátvétel vezetője
Versenyorvos vagy mentőtiszt
Időmérés vezetője
Versenytitkár

Az egyéb tisztségviselők csak olyan személyek lehetnek, akik megfelelő sportbírói / műszaki felügyelői
minősítéssel rendelkeznek, valamint megfelelő gyakorlattal rendelkeznek a quad versenyek területén.
A versenyeken résztvevő sportbírók a MAMS által a 2022-es szezonra érvényes sportbírói igazolvánnyal
tevékenykedhetnek a bajnokság során.

5.

Nevezés

5.1 Nevezés
Lásd quad sportszabályzat
5.2.

Nevezési díj

A hazai versenypályákon rendezett versenyek esetében a maximális nevezési díj:
- Bajnoki osztályokra
30.000 Ft
Az aktuális versenyre érvényes nevezési díjat a versenykiírásban fel kell tüntetni.
6. Adminisztratív és Műszaki gépátvétel
Lásd quad sportszabályzat.
7. Versenypálya
A Quad Cross pályáknak érvényes éves vagy alkalmi motocross pályalicenccel kell rendelkezniük,
kiemelten figyelembe véve a versenyzők és a nézők biztonságát.
8. Versenyek lebonyolítása
A verseny egynapos.

9. Edzések
A Quad versenyek szervezői a versenyek napján hivatalos edzést kötelesek szervezni a verseny résztvevői
számára. Az edzések pontos időtervét a versenykiírásban kell közzétenni.
A verseny napján minden géposztálynak külön edzést kell biztosítani.
Az edzések kezdete előtt a vezetőbíró versenyzői eligazítást tart, ahol minden versenyző részvétele
kötelező. A versenyzői eligazításról való távolmaradás esetén a zsűri 5.000,- forintig terjedő pénzbüntetést
is kiszabhat.
Az edzés, ill. a versenyek időtervét úgy kell összeállítani, hogy az edzések, ill. versenyek jó látási viszonyok
között történjenek, és a sötétedés előtt befejeződhessenek.
A verseny hivatalos programjában minden versenyző részére min. 10 perc szabad edzés lehetőséget,
továbbá 2 startot, startonként 2-2 körrel kell biztosítani .
Edzeni csak a gépátvételen átvett motorral szabad. Az edzés nem kötelező.
10. Verseny
A Quad Cross versenyek: 2 futamban történik kategóriánként, következők szerint.
Felnőtt kategória:

20 perc + 2 kör

Rajtszabályok
10. Verseny félbeszakítása
Amennyiben a vezetőbíró vagy a zsűri úgy ítéli meg, hogy a versenyt bármely okból félbe kell szakítani, a
Bajnokság fordulójának értékelése csak akkor lehetséges, ha a versenynek legalább az 50 %-át
teljesítették már a versenyzők. Amennyiben ez nem történt meg, úgy a rendező köteles egy általa kijelölt
új időpontban a versenyt újra megrendezni.
11. Pályaelhagyás. Külső segítség
Külső segítség: Ha a zöld lámpa felkapcsolását követően bárki a versenyzőhöz, vagy motorjához hozzáér,
az külső segítségnek minősül és a versenyző adott futamból való kizárását vonja maga után.
Pályaelhagyás: Ha egy versenyző quadjának 2 kerekével a pálya belső szegélyét átlépi, az adott futamból
pályaelhagyás miatt a vezetőbíró kizárja.
12. A versenyek értékelése
Értékelés pontozás futamonként: 25, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6.
Éves értékelés az adott év verseny futamain szerzet pontok összesége adja a legtöbb pontot szerző
kaphatja meg a bajnoki címet. Pontazonosság esetén az utolsó versenyen külön futamot kell rendezni a
versenyzők között
A verseny közbeni, vagy verseny végén történő értékeléskor a versenyzők helyezését – a végső értékelés
szerinti első három helyezett kivételével, akik helyezését a döntő futam eredménye határozza meg – a
futamokban szerzett pontok összesítése alapján kell megállapítani. Pontazonosság esetén azt a
versenyzőt kell előbbre rangsorolni, aki több futamgyőzelemmel, második hellyel, harmadik hellyel
rendelkezik. Amennyiben ez is megegyezik, a holtversenyt az egymás elleni eredményük alapján kell

eldönteni, ha ez lehetséges. Ha ez nem lehetséges, a sorrendet sorsolással dönti el a zsűri elnök és a
vezetőbíró.
13. Versenydíjak
A versenyeken az első három helyezettet tárgydíjazásban (kupa) kell részesíteni. A versenyeken pénzdíj
nincs. A szervező kiírhat különdíjakat is, de ezeket a versenykiírásban rögzíteni kell. Ha az eseményen
betétfutamok, más versenyek, vagy más jellegű értékelések is folynak, azt a rendezvények
versenykiírásaiban fel kell tüntetni.
15. A bajnokság értékelése
15.1. Bajnoki pontok
A versenyen az elért versenyhelyezése alapján minden versenyző kap pontot, az alábbi pontskála szerint:
25. 22. 20. 18. 16. 14. 12. 10. 8. 6.
Napi rajtengedélyes versenyző nem kap bajnoki pontot.
15.2. Éves összesítés
A helyezések sorrendjét a versenyeken megszerzett bajnoki pontok összesített száma adja úgy, hogy a
legtöbb pontot szerzett versenyző az első helyezett. A további helyezéseket a pontszámok csökkenő
sorrendje adja. Azonos pontszám esetén az első három helyen külön-futamot kell a bajnokság utolsó
fordulójában futni az azonos ponttal rendelkező versenyzőknek, míg a további helyezéseknél a több jobb
versenyhelyezés, azok egyenlősége esetén, az utolsó versenyen szerzett jobb versenyhelyezés dönt.
További holtverseny esetén az utolsó előtti eredmény - és így tovább - eredmények döntenek. A legtöbb
bajnoki pontot szerzett versenyző az első helyezett, függetlenül attól, hogy mely ország nemzeti szövetsége
által kiadott licenccel vett részt abban.
15.3. A bajnokságok értékelhetősége
A Nyílt Nemzetközi Quad Cross Egyéni Bajnokság csak 1 fordulós lesz
16. Óvás - fellebbezés
Minden óvást és fellebbezést a MAMS Általános Sportszabályzatában megfogalmazott eljárásnak
megfelelően kell benyújtani.
16.1. Óvási díjak
- Általános óvás esetén:
- Műszaki óvás (üzemanyag elleni óvás is) esetén:

60.000 Ft
90.000 Ft

16.2 Kaució
A versenymotor bontását maga után vonó műszaki óvás esetében az óvó fél 30.000 .-Ft kauciót köteles az
óvási díjjal egy időben a szervezőnél letétbe helyezni.
A műszaki óvás elbírálása után a befizetett kaució összege elfogadott óvás esetén az óvó félnek
visszafizetendő, elutasított óvás esetén a megóvott motor versenyzőjének fizetendő ki.

17.

Egyéb általános előírások

17.1. Felelősségbiztosítás
Quad sportszabályzat alapján
17.2 Környezetvédelem
Quad sportszabályzat alapján
18. Felelősség:
Quad sportszabályzat alapján
19. Érvénybelépés
Jelen Alapkiírást a MAMS Elnöksége hagyta jóvá. Érvénybe lép 2022. február 1.

