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Zólyomi Andrea: köszönti a megjelenteket. Egy ponttal kiegészül a mai ülés: kiskorú
nevezése szülői meghatalmazással.
Hermann Henrik: szorgalmazza, hogy legalább negyedévente legyenek ülések annak
érdekében, hogy az év végére már elkészüljön a következő évi alapkiírás, versenynaptár.

1. pont: Biztonsági szabályzat módosítás
A szakágvezetőktől és a kollégiumvezetőktől bekértük a BSZ módosítási javaslatokat és azok
alapján módosítottuk a szabályzatot. Kikerültek az ellenőrök, nem kell külön megállapodást
kötni a szervezőknek a MAMS-sal, megszüntettük a biztosításokra vonatkozó korlátozást.
Amennyiben felmerül újabb javaslat, írásban várjuk.

2. pont: MAMS biztosítás hatálya
Jelenleg határozott időtartamú szerződésünk van az alkuszunkkal. Ennek lejáratáig
szövetségi szinten nem szerződhetünk mással, viszont a versenyzők számára nem tiltott,
hogy egyedileg kössenek biztosítást. Hogy az egyedi biztosítást elfogadjuk, aláírt
fedezetigazolást kell bemutatni (MAMS honlapon, nyomtatványok között megtalálható).

Azt kell figyelembe venni, hogy az egyedi biztosítások után a MAMS nem kap sikerdíjat, így
az ebből származó évi 2,5 millió Ft bevétel csökkenhet.
2016-tól a MAMS a biztosítás díját beépíti a licencdíjba – egyhangú szavazás

3. pont: Regisztrált rendezvények
A regisztrált versenyek veszélyeztetik a MAMS versenyrendszerét. Megoldás lehet, ha a
biztonsági követelményeket a meghívásos verseny szintjére emeljük fel. Ami ennek nem felel
meg, azt be kell jelenteni a rendőrségnek és a jegyzőnek.
Szövetségként jogunk van lépéseket tenni annak érdekében, hogy egy nem regisztrált
rendezvényt ne tartsanak meg. Ha tudomást szerzünk egy ilyen eseményről, jelezhetjük a
jegyző és a rendőrség felé. Utólag nem tehetünk semmit, kivéve, ha a szervező MAMS tag.
Ebben az esetben fegyelmi eljárás alá lehet vonni. Amennyiben a jelzésünk ellenére
megtartják a versenyt, kérdőre vonhatjuk a jegyzőt és a rendőrséget, hogy miért nem
akadályozták meg.

4. pont: Salak szakág névváltoztatási kérelme
Nincs jelen a szakág részéről képviselő. A szakág kéri, hogy a jelenlegi „salak szakág”
elnevezést az SST módosítsa „pályaverseny szakág”-ra, mivel a nemzetközi szabályozás
szerint minden ovál pályán végzett motorsport tevékenység a pályaversenyzéshez tartozik.
Az elnevezést a quad szakág nem támogatja, hiszen önálló szakágként működik a quad,
amibe a crossquad és a short track quad is beletartozik. Előbbit crosspályán, utóbbit
oválpályán űzik, a crossquad mégsem tartozik a motocross szakág alá.
A jelenlévő szakágak nem támogatják a salak szakág névváltoztatási kérelmét.

5. pont: 2. versenyzői licencre vonatkozó javaslat
Sasvári Sándor javasolta a napirendi pontot. Enduro és motocross szakágban átjárhatóság
van, az azonos kategóriákra vonatkozóan. Amennyiben valaki a másik szakágban magasabb
más kategóriában akar indulni, ki kell váltania egy a másik szakágban érvényes, második
versenyzői licencet. Ennek az ára a javaslat szerint ez féláron, 5000Ft lenne.
A szakágak megvitatták a kérdést és egyetértettek abban, hogy ez inkább alapkiírásban
szabályozandó kérdés.

Az SST 3 igen és 4 tartózkodással nem hoz döntést a 2. versenyzői licenc árának
csökkentéséről.

6. pont: Kiskorú nevezése szülői meghatalmazással
A sportfelügyelő és versenyigazgató képzésen merült fel a kérdés, hogy mi a teendő abban
az esetben, ha egy kiskorú gondviselői nincsenek jelen a versenyen, de meghatalmazást
adnak egy illetőnek, hogy a gyermek nevezési lapját helyettük aláírja. Milyen
meghatalmazás kell: két tanú által aláírt, vagy közjegyző által hitelesített?
Az SST a kérdés megvitatása után egyetért abban, hogy közjegyző által hitelesített
meghatalmazást lehet nevezésnél elfogadni. Ez a kiegészítés bekerül a Sportszabályzatba.

Hermann Henrik kéri a szakágvezetőket, hogy a rendezők felé továbbítsák, hogy súlyos
baleset esetén, amelynél rendőrségi intézkedésre is sor kerül, teljes hírzárlat legyen, ne
nyilatkozzon senki, ne posztoljon a Facebookon semmit, majd a MAMS hivatalos
közleményt ad ki.

