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1 . ÁLTALÁNOS
1.1 A Magyar Motorsport Szövetség 2022-es évre kiírja a Magyarország Nemzeti Nyílt Motocross
Csapatbajnokságot, mely egy fordulós csapatverseny formájában kerül lebonyolításra. Kiírja a
Magyarország Nemzeti Nyílt Motocross Utánpótlás Csapatbajnokságot, mely egyfordulós
csapatverseny formájában kerül lebonyolításra.

2. CSAPAT NEVEZÉSI FELTÉTELEK
2.1 Elektronikus nevezés: 2022-es évben, az országos bajnoki és kupa versenyekhez hasonlóan a
csapatbajnoki versenyre is KÖTELEZŐ az online nevezés leadása, melynek határideje a verseny
napját megelőző csütörtök 12:00 óra! A csapatok összeállítására a verseny napját megelőző péntek
18:00-ig van lehetőség, az online felületen maradéktalanul leadott csapatnevezéssel. A csapatok
módosítására is van lehetőség a határidőig egy újabb leadott csapatnevezéssel, megjegyzésben,
hogy módosítás.
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!
Az online rendszer által küldött e-mail-ben szereplő számlaszámra szükséges átutalni a nevezési
díjat, melynek összegét a versenykiírás tartalmazza.
2.2 A nevezés csak az online átutalt nevezési díjjal együtt érvényes!
2.3 A https://chronomoto.hu/mams/ címen található az online nevezési felület.

3. A CSAPATBAJNOKI VERSENYRE ÉRVÉNYES SPORTSZABÁLYZATOK
•
•
•

MAMS Általános Sportszabályzat 2022
MAMS Motocross Sportszabályzat 2022
MAMS Motocross Pályaszabályzat 2021

4. VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
4.1 Versenyzői részvétel: Magyarország Nemzeti Nyílt Motocross Csapatbajnokságon a FIM / FIMEurope tagszövetség által kiadott nemzetközi motocross vagy enduro licenccel, vagy a kibocsájtó
ország tagszövetsége által kiadott motocross vagy enduro rajtengedéllyel is lehet indulni.
4.2 Továbbá részvételi jog szerezhető „D” alkalmi rajtengedély megváltásával, amely megváltásának
feltételeit a 2022-ben évi MAMS Általános Sportszabályzata tartalmazza.
4.3 Magyarország Nemzeti Nyílt Motocross Csapatbajnokságon motocross licenszel vagy enduro
licenc mellé megváltott motocross kiegészítő licenc birtokában jogosult részt venni az adott versenyző.
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4.4 Csapat részvétele: Magyarország Nemzeti Nyílt Motocross Csapatbajnokságon 3 fős csapatok
vehetnek részt.
4.4.1

A csapat érvényes nevezéséhez minimum 2fő versenyzőnek egyazon MAMS tag (egyesület,
sportvállalkozás) versenyzőjének kell lennie, melyhez 1 fő vendég (alkalmi rajtengedélye is)
versenyző társulhat.

4.4.2

Nem kizárt az a lehetőség, hogy 3 fő külföldi versenyző alkosson csapatot, a géposztályi
szabályokat figyelembe véve. Itt is érvényesülnie kell annak feltételnek, hogy a 3 versenyzőből
2 főnek ugyanabból az egyesületből kell jönnie, és 1fő lehet a vendég versenyző, de az év végi
csapatbajnoki értékelésben nem vesznek részt! A napi értékelésben csapatként értékelhetőek!

4.4.3

A ‘vendég’: versenyző lehet külföldi licenszel nevező, aki megfelel a 2022 évi motocross
sportszabályzatban leírt feltételeknek, vagy a nevező csapat két megegyező MAMS tagjától
eltérő MAMS tag versenyzője, vagy napi „D” rajtengedélyes.

4.4.4

Egyedi kérelem alapján a csapatösszeállításokat az MX szakági tanács felülbírálhatja,
összeállíthat olyan csapatot, amelyben 3 különböző egyesület versenyzője nevez, amennyiben
más módon nem tudnának a csapatversenyen részt venni. Az ilyen (ad-hoc) összeállítású
csapatok azonban nem szerveződhetnek, előnyszerzés céljából.

4.4.5

A csapatnév meghatározása: a licencet kiváltó, a nevező MAMS tag, vagy érvényes
szponzorlicenc neve egyben a csapat neve is, több csapat esetén A, B vagy I.II. meghatározással.
Vendég versenyzővel vagy egyedi kérelemmel nevezők esetében, több egyesület neve is
alkalmazható. Egyéb esetekben pld. külföldi csapatok esetében a választott csapatnév nem
tartalmazhat terméknevet, védett márkanevet, illetve nem tartalmazhat a sporthoz nem méltó
szavakat, kifejezéseket.

5 GÉPOSZTÁLYOK, CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁS
5.1 Géposztályok
•
•
•

MX A
MX B
MX C

Kritérium: 3 db MX1-es motor nem alkothat egy csapatot, azonban 3 db Mx2-es motor megengedett
egy csapatban.
Csapatösszeállítás géposztályok tekintetében
•
•
•

1 fő MX A MX2 kategóriában
1 fő MX B OPEN kategóriában
1 fő MX C OPEN kategóriában
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6. VERSENYLEBONYOLÍTÁS
6.1 Edzés: Az edzés(ek) páros és páratlan startszámra bontott csoportokban kerülnek lebonyolításra.
Amennyiben a csoportbontás nem indokolt vagy az elosztás túlzottan egyenlőtlen, abban az esetben
a versenyigazgatónak lehetősége van az edzéseket más formában lebonyolítani.
6.1 Kvalifikációs futam: Minden csapatból egy versenyző vesz részt a kvalifikációs futamon. A
kvalifikációs futamban a rajtbesorolás az edzés köridői alapján történik! Minden csapat az edzésen
futott
legjobb
körideje
szerint
kerül
besorolásra.
A kvalifikációs futam legjobb 13 (30 tagos rajtgép esetén) vagy 18 (40 tagos rajtgép esetén)
versenyzője
kvalifikálja
csapatát
a
csapatverseny
döntő
futamaira.
6.2 Utolsó esély futam: Amennyiben a kvalifikációs futam után a nevezési létszám alapján vannak
döntőbe nem jutott csapatok, abban az esetben a döntőbe nem jutott csapatoknak lehetősége van
részt venni az utolsó esély futamon. Minden csapatból egy versenyző vesz részt az utolsó esély
futamon. Az utolsó esély futamban a rajtbesorolás az edzés köridői alapján történik! Minden
csapat az edzésen futott legjobb körideje szerint kerül besorolásra. A futam legjobb 2 versenyzője
kvalifikálja csapatát a csapatverseny döntő futamaira.
6.3 Döntő futamok: A csapatverseny rajtbesorolása a kvalifikációs és utolsó esély futamon kivívott
eredmény alapján történik. A döntő futamok besorolásánál a kvalifikációs futamból továbbjutó
csapatok élveznek előnyt.
6.3.1 Csapatverseny DÖNTŐ 1. futam: A kvalifikált csapatok A-B kategória versenyzői számára.
Először minden A versenyző választ rajthelyet a rajtbesorolás alapján. Amint az utolsó A
versenyző is elfoglalta rajthelyét, a B versenyzők választanak rajthelyet a rajtbesorolás szerint.
6.3.2

Csapatverseny DÖNTŐ 2. futam: A kvalifikált csapatok B-C kategória versenyzői számára.
Először minden B versenyző választ rajthelyet a rajtbesorolás alapján. Amint az utolsó B
versenyző is elfoglalta rajthelyét, a C versenyzők választanak rajthelyet a rajtbesorolás szerint.

6.3.3

Csapatverseny DÖNTŐ 3. futam: A kvalifikált csapatok C-A kategória versenyzői számára.
Először minden C versenyző választ rajthelyet a rajtbesorolás alapján. Amint az utolsó C
versenyző is elfoglalta rajthelyét, az A versenyzők választanak rajthelyet a rajtbesorolás szerint.

6.4 Kupa verseny futamok: A csapatverseny döntő futamaiba nem kvalifikált csapatok versenyzői két
futamban versengenek a vigaszágon! Rajthelyüket az edzésen egyénileg elért legjobb köridejük
alapján választhatják ki. A két futam összesített egyéni eredményei alapján Mx1 és Mx2
kategóriákban kerülnek értékelésre.
6.4.1

KUPA verseny 1. futam: A csapatverseny döntőbe nem kvalifikált csapatok versenyzői
számára.

6.4.2

KUPA verseny 2. futam: A csapatverseny döntőbe nem kvalifikál csapatok versenyzői számára.
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7 EDZÉS- és FUTAMIDŐK:
•

Szabadedzés + időmérő: 25 perc

•

Kvalifikációs futam: 10 perc + 2kör

•

Utolsó esély futam: 5 perc + 1kör

•

Csapatverseny döntőfutamok: 3 x 15 perc + 2kör

•

Kupaverseny futamok: 2 x 15 perc + 2kör

8 UTÁNPÓTLÁS CSAPATOK
2022-es versenyévben, a csapatverseny napján kerül megrendezésre az alábbi utánpótás bajnoki
kategóriák 8. BAJNOKI fordulója, VERSENYNAPTÁR SZERINT!
MX50MINI, MX50MAXI, MX65, MX85
A CSAPATVERSENY ÉRTÉKELÉSE SZEMPONTJÁBÓL MX50 KATEGÓRIA NEM KERÜL MEGBONTÁSRA!
Az verenyen elért abszolút eredményt szerint, a 9.1 alapján történik az értékelés.
8.1 A csapat érvényes nevezéséhez minimum 2 fő versenyzőnek azonos MAMS tag versenyzőjének kell
lennie, melyhez egy fő ‘vendég’ versenyző társulhat.
8.2 A ‘vendég’ versenyző lehet olyan külföldi licensszel rendelkező versenyző, aki megfelel a Motocross
Sportszabályzatban leírt feltételeknek.
8.3 A MAMS lehetőséget biztosít azon csapatok számára is, akik nem felelnek meg a 8.6 pontban
leírtaknak. Azaz három különböző egyesületi tagsággal rendelkező versenyzők által történő ’X’ csapat
alakítására biztosít lehetőséget. Az ’X’ csapat alakítása kizárólag abban az esetben lehetséges,
amennyiben a csapatban szereplő versenyzők egyéb esetben nem tudnának részvételi jogot szerezni
a versenyre.
8.4 A csapatösszeállításokat indokolt esetben a Motocross szakági tanácsa felülbírálhatja, módosíthatja!
8.5 Első körben minden versenyzőnek egyénileg szükséges neveznie az online rendszerben, ahol feltünteti,
mely csapatban nevez. A csapatnevezési ívet a helyszínen a megjelölt kapcsolattartónak kell aláírnia,
és meg kell adnia a telefonszámát is. A kapcsolattartónak felnőtt nagykorú személynek kell lennie. Ez
lehet egy kinevezett szülő vagy egyesületi vezető. Ez a személy felelős a kommunikációért a csapat
részéről.
8.6 A csapatoknak a nevező MAMS tagot kell képviselniük, egy vendég versenyzővel kiegészülve,
önszerveződésre NINCS lehetőség! A nevező tagok a két saját versenyző mellé egy fő vendég
versenyzővel is állíthatnak ki csapatot.
8.7 Az utánpótlás csapatok névhasználatának szabályozása a felnőtt csapatverseny szabályai szerint
történik. ( Lásd 4.4.5 pont)
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8.8 Az "X" csapat választott neve nem tartalmazhat terméknevet, védett márkanevet, illetve nem
tartalmazhat
a
sporthoz
nem
méltó
szavakat,
kifejezéseket.
8.9 UTÁNPÓTLÁS GÉPOSZTÁLYOK, CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁS
8.9.1 Géposztályok
8.9.2

MX50 MX65 MX85

Lehetséges csapatösszeállítások mátrix táblázata géposztályok tekintetében
Alap csapat:

MX50 – MX65 – MX85

Variáció 2.:
Variáció 3.:
Variáció 4.:

MX65 – MX65 – MX50
MX65 – MX65 – MX85
MX85 – MX85 – MX65

8.10 UTÁNPÓTLÁS MOTOCROSS CSAPATBAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA
8.10.1 Szabad- és időmérőedzés: Az MX50: szabad- és időmérő edzés külön, MX65 és MX85: szabadés időmérő edzés kategóriánkként összevontan zajlik amennyiben ezt a létszám és a
versenynap lebonyolítására rendelkezésre álló idő lehetővé teszi.
8.10.2 Versenyfutamok: Az MX50, MX65 és MX85-ös kategóriáknak két-két futamban zajlik a verseny.
Kategóriák összevonhatósága: az MX50-es géposztály kizárólag önálló futamként indítható. Az MX65 és MX85ös géposztályok összevonhatósága a Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokság alapkiírása szerint
lehetséges. Mindkét futamnak azonos feltételek mellett kell teljesülnie, tehát pl. ha az első futam összevonva
zajlik le, akkor a másodiknak is úgy kell történnie.

8.11 UTÁNPÓTLÁS MOTOCROSS CSAPATBAJNOKI VERSENY FUTAMIDŐK:
•

Utánpótlás motocross csapatbajnoki verseny 1. - 2. futamok: MX50: 8 p+2kör,

•

Utánpótlás motocross csapatbajnoki verseny 1. - 2. futamok: MX65: 10p+2kör,

•

Utánpótlás motocross csapatbajnoki verseny 1. - 2. futamok: MX85: 15p+2kör.

9. ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS
9.1 A csapatbajnoki verseny értékelése
Kategóriánként és futamonként a versenyzők helyezésük alapján szereznek pontokat.
A csapatverseny egyes futamain résztvevő összes versenyző pontot szerez az alábbi pontskála szerint

•
•

1. hely (abszolút)
2. hely (abszolút)

1 pont
2 pont

•

3. hely (abszolút)

3 pont
6

•

4. hely (abszolút)

4 pont

•

6. hely (abszolút)

6 pont… folytatólagosan az utolsó helyezettig.

Minden olyan versenyző, aki nem állt rajthoz, az a résztvevő csapatok számának duplája +3 pontot
kap.
(pld.:
17
csapat
esetén
2x17+3
=
37).
Minden olyan versenyző, aki nem teljesítette az adott futam győztes versenyző futamszámának 75%
-át (lefelé kerekített legközelebbi egész kör), az a résztvevő csapatok számának duplája +1 pontot
kap. (pld.: 17 csapat esetén 2x17+1 = 35).

9.2 A felnőtt és utánpótlás csapatverseny, egy bajnoki verseny, amely az adott nap eredményei alapján
kerül értékelésre. Magyar Bajnoki címet csak olyan csapat szerezheti meg, ahol legalább 2 MAMS
licences
versenyző
csapattag
volt.
A felnőtt vagy utánpótlás csapatverseny győztese az a csapat, amelyik a legkevesebb összpontszámot
szerezte, holtverseny esetén a több jobb egyéni helyezés dönt, ha ezek is azonosak, akkor a
kvalifikáció sorrendje dönt.

10. A csapatbajnoki verseny díjazása
10.1

A motocross csapatversenyen az 1-3 helyezett csapatok tárgyi díjazásban részesülnek.

10.2
A motocross Utánpótlás csapatversenyen az 1-6 helyezett csapatok tárgyi díjazásban
részesülnek.
10.3
A motocross vigaszág versenyen az 1-3 helyezett versenyzők egyéni tárgyi díjazásban
részesülnek.
10.4
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.

11.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!

.
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12. IDŐTERV AJÁNLÁS

• 6:30 – 7:30
• 7:30 – 8:00
• 8:00 – 8:25
• 8:25 – 8:40
• 8:40– 9:10
• 9:10 – 09:40
• 09:40 – 10:10
• 10:10 – 10:25
• 10:25 – 10:55
• 10:55 – 11:20
• 11:20 – 11:40
• 11:40 – 12:05
• 12:05 – 12:45
• 12:45 – 13:00
• 13:00 – 13:30
• 13:30 – 13:55
• 13:55 – 14:15
• 14:15 – 14:45
• 14:45 – 15:15
• 15:15 – 15:45
• 15:45 – 16:15
• 16:15 – 16:45
• 16:45 – 17:15
• 17:45 –

REGISZTRÁCIÓS NEVEZÉS
MX85 + (MH women) Szabad- / Időmérő edzés
MX65 Szabad- / Időmérő edzés
MX50 Szabad edzés
Meghívásos MX1-MX2 Szabad- / Időmérő edzés
A-B-C kategóriák PÁROS rajtszám, Edzés
A-B-C kategóriák PÁRATLAN rajtszám, Edzés
MX50 Időmérő edzés
Mx85 + (MH women) I. FUTAM
Mx65 I. FUTAM
Mx50 I. FUTAM
KVALIFIKÁCIÓS FUTAM (1fő/csapat)
Ebédszünet / Pályakarbantartás / Versenyző eligazítás
UTOLSÓ ESÉLY FUTAM
Mx85 + (MH women) II. FUTAM
Mx65 II. FUTAM
Mx50 II. FUTAM
Meghívásos MX1+MX2 + Kupaverseny I. futam
CSAPATVERSENY A-B DÖNTŐ
Pályakarbantartás
CSAPATVERSENY B-C DÖNTŐ
Meghívásos MX1+MX2 + Kupaverseny II. futam
CSAPATVERSENY A-C DÖNTŐ
Eredményhirdetés

(60p)
(25p)
(20p)
(8 p)
(25p)
(25p)
(25p)
(8 p)
(15p+2k)
(12p+2k)
(8 p+2k)
(10p+2k)
(45 p)
(5p+1k)
(15p+2k)
(12p+2k)
(10p+2k)
(15p+2k)
(15p+2k)
(30p)
(15p+2k)
(15p+2k)
(15p+2k)

13. 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 8 db számozott oldalból áll, melyet
a MAMS Elnöksége hagyott jóvá.

Érvénybe lép: 2022. Augusztus 18.

MAMS Motocross Szakági Tanács
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