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Határidők, megbeszélések:
november 30: díjtáblázat
december 5. 13h: SST
december 16. elnökségi ülés
január 15. alapkiírások leadása jóváhagyásra
január 31. versenynaptárak leadása, alapkiírások elfogadása, publikálása
január 29. elnökségi ülés
licencváltási határidő: február 28.
szabad átigazolás: február 28-ig

-

év végi eredmények nagy része észrevételezésen van. Hiányzik még: tereprally, drag
ob, Nyugat kupa, quad

-

2015-től megszűnik a nevezői licenc fogalma. A tagdíj 120 000 Ft lesz. A MAMS tag
bármelyik szakágban válthat versenyzői licencet.

-

átigazolási díj visszaállítva, 30 000 Ft. Az átigazolási időszak február 28-ig tart, aki
ezután vált licencet a tavalyitól eltérő klubnál, átigazolási kérelmet kell beadnia
átigazolási díj megfizetésével. Szintén kérelmet köteles beadni (és díjat megfizetni)
az, aki év közben igazol át egy másik helyre.

-

szponzorlicenc: marad a kétfajta szponzorlicenc. Magyar csapat külföldi licences
versenyző esetében csak a kiváltott szponzornevet használhatja, a MAMS
tagszervezet hivatalos nevét nem. Amennyiben egy külföldi licences versenyző
egyedi csapatnevet kíván használni egy magyar versenyen, a használati jogot
előzetesen (emailben), de legkésőbb a nevezéskor igazolnia kell.

-

versenyzői licencrendszer marad. A licencek ára február 28-ig kedvezményes.

-

rendezői licenc eltörölve

-

pályalicenc: megszűnik a nemzeti/nemzetközi megkülönböztetés. Egyalkalmas és
állandó pályalicenc lesz, a szakágak határozzák meg, hogy az állandó mekkora
időtartamra szól.

-

versenybejelentési előleg eltörölve

-

naptármódosítási díj szakágspecifikus

-

FIM/FIME bejelentési díj: a rendező előre fizesse be a bejelentési díjat. Határidő a
díjmentes lemondási határidő (általában a versenyt megelőző év ősze, amikor a
nemzetközi naptárakat véglegesítik). Amennyiben a befizetés nem történik meg, a
MAMS lemondja a versenyt.

-

technikai kaució: decemberben beszélünk róla, de az elképzelés szerint max. 120 000
Ft, a konkrét összeget pedig az alapkiírásokban rögzítjük (akár kategóriánként).

-

regisztrált rendezvény: decemberi téma.

-

értékelés: megmarad a minimum szükséges fordulók száma (3), az ob és a
kupasorozatok értékelhetőségének feltétele (ob: 5 licences rajthoz álló, min. 6 az év
során, kupa: 4/5).

-

rajthoz állás feltétele: a feltételt teljesíti az, aki a rajtlistán szerepel (nevezett, fizetett,
gépátvételen átment), de a szakágak ezt tovább szigoríthatják az alapkiírásban.

-

napi licences továbbra sem kap bajnoki pontot. A drag szakág a napi licences
helyezett pontszámát kitörli, a többi szakág kiveszi a listából és átpontozza a
helyezetteket.

-

FONTOS: ha egy versenyen nincs meg a rajthoz állók minimum létszáma, akkor fél
bajnoki pont jár. Viszont a bajnokság értékeléséhez továbbra is 3 teljes pontozású
forduló kell.

-

versenykiírás leadási és befizetési határideje 45 nap. 45-30. nap közötti
befizetés/leadás pótdíjas, 30 napon túli befizetés/leadás esetén a pótdíjas bejelentési
díj összege a szakági keretből a központi keretbe kerül. Fontos, hogy erre hívjátok fel

a rendezők figyelmét: nemcsak a kiírás leadására vonatkozik a határidő, hanem a
befizetésre is.
-

díjkiosztó futam után: szakág dönti el, hogy legyen

-

válogatott: a csapat OB részvételi feltételei (alapkiírás) január 31-ig készüljenek el. A
csapat vb feltételrendszere minél előbb.

-

csapatnévként a tagszervezet nevét vagy az általuk kiváltott szponzorlicencet lehet
használni.

-

a MAMS-os híreket, hivatalos információkat pdf-ben a MAMS honlapon kell
szerepeltetni, és onnan kell linkelni (pl. OB versenyeredmény, szakági közlemény,
stb.)

-

Chronomotonak csinálunk a MAMS honlapon egy felületet, ahová az adott forduló
végeredménye kerülne fel a verseny után közvetlenül.

