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1. pont: Regisztrált rendezvények
A regisztrált rendezvények bejelentése folyamatosan történik, egységes a bejelentési díj. Van
olyan szakág, ahol elengedték a díjat, viszont a továbbiakban az az előírás, hogy a díjat be
kell szedni, és más módon kell támogatni a szervezőket.
A szakágak nagyjából tudják, hogy kik fognak regisztrált verseny rendezni. Érdemes
megfontolni azt, hogy előre kihirdessük a szabad időszakokat (pl. a tavaszi és az őszi OB
időszakban tilos lenne rendezni, azon kívül viszont bármikor).
A MAMS nem képvisel szakmai felügyeletet: a szakmai minimumot rendelkezésre
bocsájtjuk, de nem ellenőrzünk. Épp ezért a MAMS tisztségviselők hivatalosan, a szövetség
képviseletében nem vállalhatnak feladatot, de

magánszemélyként igen. A

tiltott

rendezvényen való bárminemű részvétel azonban továbbra is tilos.

2 pont: OMSZ mentőszolgálat a hazai versenyeken
2015. április 1-től van hatályban a rendelet, amely meghatározza, hogy az Országos
Mentőszolgálat milyen feladatokat lát el és milyen eseményeken. Az egyik pont ellen, amely

az autómotor rendezvényeket említi, kifogást emeltünk, van egy másik pont, amely európai
és nemzetközi sportrendezvényt említ. A jogtanácsosunk véleménye szerint minden olyan
versenyen az OMSZ-nak kellene ellátnia a mentőszolgálatot, amelynek elnevezésében a
nemzetközi szó szerepel.
2016-tól a versenysorozatok elnevezésében nem szerepelhet a nemzetközi szó, helyette a
„nyílt” kifejezést kell használni. Pl. Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokság.

3. pont: Sportfelügyelő a meghívásos versenyeken
A meghívásos versenyt nem a MAMS írja ki, hanem a szervező, tehát tekinthetjük úgy, mint
egy MAMS által felügyelt regisztrált versenyt. Mivel a sportfelügyelő a MAMS által delegált
tisztségviselő, jelenléte indokolt a meghívásos versenyeken.
A meghívásos versenyeken a MAMS által delegált sportfelügyelő jelenléte továbbra is
kötelező.

4. pont: Sportfelügyelői szabályzat módosítása
A salakmotor szakág előterjesztése alapján. Jelen szabályzás szerint a sportfelügyelői
kollégium tagjai adott évben nem tevékenykedhetnek sportbírói beosztásban. A szakág kéri
az átjárhatóságot.
2016-ban

aki

sportfelügyelői

licenccel

rendelkezik,

az

elláthat

versenyigazgatói/vezetőbírói tisztséget.

5. pont: Sportbiztosítás
A licencárba beépítjük a biztosítás díját is. Ez egy alapbiztosítás lesz, amelyet tetszés
szerint ki lehet bővíteni különböző szolgáltatásokkal. Ezt a biztosítóval le kell egyeztetni.

6. pont: Sportszabályzat módosítás
2015. november 30-án 14 órától ismét SST ülés lesz, amelyen a szabálymódosítási
javaslatokat beszéljük meg.
Bármilyen szabálymódosítással kapcsolatos javaslatot 2015. november 23-ig várjuk.

7. pont: Versenykiírások tartalma
A javaslat szerint a versenykiírás csak azokat a tartalmi változtatásokat tartalmazza, amik
eltérnek az alapkiírástól (pl. helyszín, dátum, GPS koordináta, időterv, gépátvétel, stb.). A
következő SST-re a szakágak dolgozzák ki a javaslatot.

8. pont: Pályabelépők
A következő SST-re a szakágak dolgozzák ki, hogy milyen versenyre milyen belépők
legyenek érvényesek, milyen egyéb tisztségek kapjanak még belépőt (csapatvezető, média,
stb.).

9. pont: Licencváltási határidő
2016. február 28-a a licencváltási határidő.
Érdemes kihirdetni, hogy a sportorvosi engedélyeket a versenyzők már decemberben
intézzék.

10. pont: Vagyoni értékű jogok
A cél az, hogy a MAMS honlapján jelenjenek meg az eredmények (akár real time). Legyen
egy eredményekért felelős szakági tanács tag, aki vezeti a pontállást.

11. pont: D licenc váltása a verseny napján
Ez egy lehetőség arra, hogy licenccel nem rendelkező versenyző rajthoz álljon, de nem
kaphat bajnoki pontokat. Ha utólag éves licencet vált, a szakág döntése alapján beszámítható
a D licenc ára, de utólag nem kapja meg a bajnoki pontot.

12. pont: Szervezői oktatás
Együtt lenne tartva a versenyigazgató és sportfelügyelő képzéssel. Csak azok a szervezők
kaphatnának versenyrendezési jogot, akik ezen a képzésen részt vesznek.
Utólagos, nem központi képzés tartására térítés ellenében lehetőség lesz.

13. pont: Szakági mentőelőírások
A szakágak adják le előírásukat a mentőkre vonatkozóan.
Két FIM licences orvosunk van, az SZT ellenőrzési jogkört ad nekik.

