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1.

ÁLTALÁNOS

1.1. A Magyar Motorsport Szövetség a 2022-es évre kiírja Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross
Bajnokságát az alábbi kategóriákban:
Junior Utánpótlás Sport Bajnokság:
• MX50 Mini (8 forduló)
• MX50 Maxi (8 forduló)
• MX65 (8 forduló)
• MX85 (8 forduló)
• UMX Open (4 forduló)
• Women Open – SZAKÁGI KIEMELT KATEGÓRIA (7 forduló)

2.

3.

A BAJNOKSÁG/KUPA VERSENYEIRE ÉRVÉNYES SPORTSZABÁLYOK:
•

MAMS Általános Sportszabályzat 2022

•

MAMS Motocross Sportszabályzat 2022

•

MAMS Motocross Pályaszabályzat 2022

KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK:
3.1.

3.1.1.

Kategóriák / géposztályok:
UMX Open
Alsó korhatár: 14. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2008)
Felső korhatár: 21. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2001)
Licenc: I. vagy II. osztályú élsport mx/enduro licenc, külföldi licenc MX Sportszab. 2. szerint
Rajtszám: fehér alapon fekete számok, MX2 motor esetében fekete alapon fehér szám
Futamidő: 2 x 20 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: Nevezés: Mx1 vagy Mx2 motorral

3.1.2.

Mx50 Mini
Alsó korhatár: 4. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2018)
Felső korhatár: 6. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2016)
Licenc: MX/enduro utánpótlás licenc, külföldi licenc MX Sportszabályzat 2. szerint
Rajtszám: fehér alapon fekete
Futamidő: 2 x 8 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: MX50 Maxi
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3.1.3.

Mx50 Maxi
Alsó korhatár: 7. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2015)
Felső korhatár: 9. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2013)
Licenc: MX/enduro utánpótlás licenc, külföldi licenc MX Sportszabályzat 2. szerint
Rajtszám: fehér alapon fekete
Futamidő: 2 x 8 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: MX50 Mini

3.1.4.

Mx65
Alsó korhatár: 7. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2015)
Felső korhatár: 12. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2010)
Licenc: MX/enduro utánpótlás licenc, külföldi licenc MX Sportszabályzat 2. szerint
Rajtszám: fehér alapon fekete, valamint kék alapon fehér számok egyaránt elfogadhatók.
Futamidő: 2 x 10 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: -

3.1.5.

MX85
Alsó korhatár: 9. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2013)
Felső korhatár: 15. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2007)
Licenc: MX/enduro utánpótlás licenc, külföldi licenc MX Sportszabályzat 2. szerint
Rajtszám: fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér számok egyaránt elfogadhatók.
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: Women Open géposztállyal

3.1.6.

Women Open
Alsó korhatár: 9. életév (betöltés évében indulhat, szül.:2013)
Felső korhatár: nincs
Licenc: II. és III. osztályú mx/enduro licenc, külföldi licenc MX Sportszabályzat 2. szerint
Rajtszám: kék alapon fehér számok, (az első rajtszámtáblán kötelező)
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: MX85 (csak indokolt esetben)
Women Open: MX85, MX2, MX1 motorkerékpárral lehet indulni

4.

VERSENYZŐK KATEGÓRIÁKBA SOROLÁSA

4.1.

A Magyar Motorsport Szövetség Motocross szakága fenntartja magának a jogot bármely
versenyző kategória választásának felülbírálására, valamint a versenyző más kategóriába történő
átsorolására, amennyiben az sportszakmailag indokolt az év bármely szakaszában.

4.2.

A kategóriák felülvizsgálatát a Motocross Szakági Tanács végzi a licencváltás időszakában, átsorolás
esetén kötelező a versenyző értesítése.

4.3.

Az elbírálás minden esetben a versenyző életkorának, korábbi eredményeinek, köridőinek a
körültekintő figyelembevételével is történhet.
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4.4.

Az átsorolás ellen a versenyző külön engedélyért folyamodhat a Szakági Tanácshoz, melyben meg kell
indokolnia, hogy miért szeretne a sportszakmailag gyengébb kategóriában részt venni.

4.5.

Nem a Magyar Motorsport Szövetség által kiadott licenccel induló versenyző, a géposztályának és
életkorának megfelelő I. osztály élsport kategóriába sorolandó. A versenyigazgató dönthet ettől
eltérően, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a versenyző sportszakmailag nem alkalmas a kategóriában
történő részvételre.

4.6.

Kategóriák összevonhatósága:

4.8.1

A verseny helyszínén egyéb kategória összevonás kizárólag a versenyigazgató végrehajtási utasítása
alapján, a sportfelügyelő jóváhagyásával történhet bizonyos esetekben!

4.8.2

A kategóriák összevonhatóságáról bővebben a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltak szerint.

4.8.3

A verseny helyszínén különösen indokolt esetben, a versenyigazgató a sportfelügyelővel teljes
egyetértésben végrehajtási utasításban csökkenthet az egyes kategóriák futamainak időtartamán.

4.8.4

Bármely szabályban foglalt kategória összevonás esetén a hosszabb futamidő a mérvadó,
amennyiben a versenyigazgató végrehajtási utasításban nem rendelkezik másként!

5.

NEVEZÉS
2022 MAMS Motocross Sportszabályzatának 3. pontja szerint

6.

DÍJAZÁS
2022 MAMS Motocross Sportszabályzatának 19. és 20. pontja szerint
A díjkiosztótól előzetes indokolás nélküli távolmaradás esetén a sportfelügyelő KÖTELES 10.000
Ft. pénzbírságot kiszabni.

7.

ÉVES ÉRTÉKELÉS

7.1

A motocross versenyein jelen szabályzatba rögzített pontrendszer szerinti bajnoki
pontok megszerzéséhez versenyenként minimum 5 fő részvétele szükséges
kategóriánként, a sorozat éves értékeléshez 6 versenyzőnek kell bajnoki
ponteredménnyel rendelkeznie az adott kategóriában. Amennyiben egy fordulóban
öt versenyzőnél kevesebb teljesítette a rajthoz állás feltételeit, a résztvevők a
helyezésük után járó pontok felét (50%) kapják meg.

7.2

Az éves Egyéni Bajnokságok győztese csak abban az esetben minősíthető “bajnok”
címmel, ha abban legalább három teljes pontozású egyéni bajnoki forduló került
megrendezésre, és ha abban legalább 6 fő versenyző került értékelésre éves
szinten.
• Amennyiben a versenyzők létszáma nem teljesíti az OB kritériumokat,
abban az esetben a Kupákra vonatkozó szabályok szerint értékelhető.
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•

7.3

Ettől eltérő minden esetben, a pontverseny legtöbb pontot szerzett
versenyzője, a kategória „legeredményesebb versenyzője” címet
kaphatja az éves értékelésben.

Bajnoki fordulón pontokat, illetve a sorozat végén bajnoki címet a „D” napi
rajtengedéllyel rendelkező versenyző kivételével, minden 3. pontban meghatározott
licenccel, rajtengedéllyel rendelkező versenyző szerezhet.

7.4. A bajnokságok és kupák értékelését a versenyek futamain szerzett pontszámok
összegzése alapján végzik el.
Minden bajnoki versenyen teljesített, futamban megszerzett pontszám értékelésre kerül.
A végső sorrend besorolásának szempontjai: A magasabb összpontszámot elért versenyző a
jobb helyezett.
Ha azonos pontszám áll fenn:
•
•
•
•

A végső sorrendet elsősorban a bajnoki futamokon elért több jobb helyezés
dönti el.
Másodsorban a második futamon elért jobb helyezések száma dönti el.
Harmadsorban az első futamon elért jobb helyezések száma dönti el.
Ha a fentiek is egyeznek, akkor az utolsó nem egyező, jobb futamhelyezés dönti
el.

7.5 A bajnokságok versenyszervezőinek év végi díjazására, értékelésére lehetőség nyílik:
„Az év legjobb hazai motocross versenye” cím megszerzésével.

8.

ÓVÁS / PANASZ
MAMS Motocross Sportszabályzat 2022 alapján.
Amennyiben a versenynapon kifüggesztés hiányában nincs lehetőség a részletes
eredmény megtekintésére, (pl. vis-major esetén) 48 órán belül szükséges jelezni az
esetleges eltéréseket, észrevételeket a későbbiekben már nem lehetséges!

9.

NÉVHASZNÁLAT

9.1.

A regisztrációnál kizárólag a versenyző licencén feltüntetett egyesületnév
szerepelhet nevezőként (szponzor névként), a rajt- és eredmény listákban.

9.2.

Amennyiben még nem szerepel a név a licencen valamilyen oknál fogva, bármilyen
vitás esetekben a sportfelügyelő/zsűri elnök frissített licenclistája a mérvadó.

10. Versenyen történő, a versenyzéssel nem összefüggő tevékenységek:
10.1. A motocross versenyeken, a benevezett versenyzők motorsport tevékenysége
kizárólag a melegítőpálya és a versenypálya területére korlátozódhat. A depó
területén és összekötő szakaszokon nagyon figyelmesen közlekedve, minimális
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sebességgel történhet. Amennyiben, a versenyzők részéről nincs konstruktív
együttműködés a versenyigazgató megkövetelheti, hogy a motorkerékpárokat
motorikus erő nélkül tolva juttassák el azokra a helyekre, ahova szükséges.
10.2. A verseny napján a benevezett versenyzők, semmilyen más motorsport
tevékenységet nem folytathatnak a kijelölt pályán kívül, sem egyesületi vezető,
szervező részéről adott engedély alapján sem!
10.3. A versenynap teljes időtartama alatt, csak a versenyigazgató jogosult bármilyen
egyéb tevékenység engedélyezésére.
10.4. A szabályok be nem tartása súlyos büntetést von maga után, akár eltiltással is
járhat!
10.5. Amennyiben a szervező a versenyen, a verseny jellegétől eltérő, a motocross
futamokon túl, (nem a benevezett versenyzők részvételével), egyéb pld bemutatót
tervez, ezt előzetesen jeleznie kell a versenykiírásban, és gondoskodnia kell a
szükséges jogi környezetről.
10.6. A versenyen indulóként résztvevő versenyző, valamint két kísérője díjmentes
belépésre jogosult.
10.7. A versenyre továbbá díjmentes belépésre jogosult az érvényes pályabelépővel
rendelkező média képviselő is, valamint a MAMS motocross Szakági Tanács tagjai,
és szakág vezetője.
10.8. Amennyiben a versenyző és/vagy kísérője (szülő/gondviselő/edző/szerelő/stb.)
magatartásával a verseny zavartalan lebonyolítását, a tisztségviselők és sportbírók
munkáját akadályozza, zavarja súlyos sportfegyelmi vétséget követ el, így
viselkedése büntetést vonhat maga után, ami akár eltiltással is járhat!

11. Záradék
A jelen alapkiírás nem szabályozott kérdésben a MAMS Általános Sportszabályzatban
rögzítettek az irányadóak. Egyéb rendelkezéseket az adott évre vonatkozó Motocross
Sportszabályzat szabályozza! Ezen Motocross Alapkiírás 6 db számozott oldalból áll,
melyet a MAMS Elnöksége hagyott jóvá.
Érvénybe lép: 2022. február 16.

MAMS Motocross Szakági Tanács
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