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A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. §
(1)

A Sportegészségügyi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a
MAMS keretében a motorsport sportágban sportoló, versenyengedéllyel rendelkező
versenyzőkre, a MAMS tagszervezeteire, valamint a versenyzők felkészítésében,
illetve irányításában résztvevő sportszakemberekre, MAMS tisztségviselőkre és egyéb
hivatalos személyekre.

(2)

A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a MAMS versenyrendszerében
megrendezett versenyekre, edzőtáborokra, edzésekre.

EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK
2.§
(1)

A motorsport sportágban versenyezni a sportorvoslás szabályairól és a
sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) alapján kiadott érvényes sportorvosi engedéllyel
lehet. A sportorvosi engedély kiadása érdekében a versenyző a rendszeres edzések
megkezdése, valamint a sportorvosi engedély érvényességi idejének lejárta előtt
sportorvosi vizsgálaton köteles részt venni.

(2)

A sportorvosi vizsgálatot az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban:
OSEI) sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai, valamint az országos
sportegészségügyi hálózat területileg, illetve a fővárosban a kerületileg illetékes
sportorvosai végzik az OSEI szakmai irányelvei alapján. A sportorvosi vizsgálatokat –
lehetőség szerint mindig azonos sportorvosi rendelőben – a sportszervezet székhelye, a
versenyző lakóhelye, munkahelye vagy az iskola székhelye szerint illetékes
sportorvosok végzik.

(3)

A válogatott kerettag, valamint a Kormányrendelet 4. § (1) bek-e alapján kijelölt
versenyzők esetében a sportorvosi vizsgálatokat az OSEI sportegészségügyi
szakrendelésének sportorvosai végzik.
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(4)

A sportorvosi vizsgálat eredményét (sportorvosi engedély) a versenyzési engedély
iránti kérelmen (licencigénylő lap) kell feltüntetni, az engedély érvényességét a
MAMS-hoz benyújtott versenyzési engedély iránti kérelmeken, valamint a MAMS
versenyzői nyilvántartásában kell nyilvántartani.

(5)

A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi ideje 18 éven aluli
versenyző esetén 6 hónap, 18 éven felüli versenyző esetén 1 év, az életkor
elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni. A vizsgálatot
végző sportorvos a sportorvosi engedély érvényességét rövidebb időben is
megállapíthatja, ha a versenyző egészségi állapota vagy várható nagyobb terheléssel
járó fokozott igénybevétele ezt indokolja.

(6)

A szabadidős sportolók esetében a versenyen való részvétel egészségügyi elbírálását a
sportorvosokon kívül az iskola-egészségügyi szolgálat orvosa, az üzemorvos, illetve a
háziorvos is végezheti.
3. §

(1)

A versenyző köteles egészséges életmódot folytatni, betartani a MAMS erre vonatkozó
előírásait, különös tekintettel a MAMS Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának
előírásaira.

(2)

Sérülés, betegség esetén a versenyző köteles edzőjét tájékoztatni, szükség esetén,
egészségvédelmi okból edzője számára az orvosával történő konzultációt lehetővé
tenni.

(3)

A versenyző köteles a MAMS Doppingellenes Szabályzatában meghatározottak szerint
az előírt dopping-vizsgálatokon, ellenőrzéseken részt venni, a Szabályzat előírásait az
egészséges sporttevékenység érdekében betartani.
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BIZTONSÁGOS SPORTTEVÉKENYSÉG
4. §
(1)

A motorsport sporttevékenység biztonságos folytatására vonatkozó előírásokat a
MAMS által kiadott a Sportrendezvények biztonságáról szóló szabályzat (a
továbbiakban: BSZ) tartalmazza.

(2)

A BSZ-ben meghatározottak szerint jelen szabályzatban az élet- és egészségvédelmet
szolgáló legfontosabb szabályok az alábbiak:
a) minden versenyzőnek viselnie kell egy jól illeszkedő, teljes fejet takaró sisakot. A
sisak ép állapotban kell legyen, és meg kell felelnie a technikai gépátvételen. Nem
engedélyezett műanyag, biciklis típusú, BMX vagy hasonló sisak használata. A
versenyző sisakjának érvényes ellenőrző matricával ellátottnak kell lennie. A
technikai gépátvétel során a versenyzőnek minden, a futamok alatt használni
kívánt sisakot be kell mutatnia a műszaki ellenőrnek.
b) a motorsportban az egyes szakágak által előírt ruházat, védőfelszerelés megléte
kötelező.
c) a versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző rendelkezzen érvényes
versenyengedéllyel és a versenyen használt motorját a technikai gépátvevő
átvegye.

(3)

A motorsport sportágban versenyt, sporteseményt szervező köteles a versenyre,
sporteseményre az (1-2) bekezdésben meghatározottakon túl, az érvényes MAMS
engedélyek beszerzése mellett, megfelelő sportegészségügyi ellátást biztosítani a
Kormányrendeletben, a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben, valamint a
MAMS szabályzataiban meghatározottak szerint.
5.§

(1)

Motorsport rendezvények épített, állandó pályán illetve alkalmi, adott motorsport
rendezvényre ideiglenesen kialakított helyszínen (a továbbiakban, együtt: pálya)
tarthatóak.

(2)

A pályának rendelkeznie kell a MAMS által kiadott pályalicenccel, a licencben
rögzített feltételeket a pálya mindenkori tulajdonosa vagy üzemben tartója, akinek a
nevére a licenc szól, köteles az érvényességi idő alatt betartani.

(3)

Amennyiben a pálya VB világbajnokság) (VB) vagy Európa bajnokság (EB) vagy
nemzetközi szintű, azaz a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM) vagy európai
szervezeti egysége (FIM Europe) szabályozásának hatálya alá kerülő motorsport
rendezvénynek is helyszíne, úgy arra a rendezvényre a MAMS nemzetközi szintű
pályalicencen túl VB vagy EB licenc is szükséges.

(4)

A pálya alkalmasságát a MAMS Sportszakmai Kollégiuma által delegált
pályainspektor vizsgálja, és az elvégzett pályainspekció alapján javasolja a pályalicenc
kiadását.
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SPORTBIZTOSÍTÁS

7.§
(1)

Minden MAMS licenccel rendelkező versenyzőnek, sportbírónak és sportfelügyelőnek
éves hazai élet-baleset biztosítással kell rendelkeznie. Azon versenyzők számára, akik
külföldi versenyen kívánnak részt venni, a hazai biztosítás mellett külföldi
utasbiztosítást kell kötni.

(2)

A versenyzők, sportbírók és sportfelügyelők számára kötelező a MAMS által kijelölt
biztosítóval a biztosítási szerződés megkötése.

(3)

A MAMS az éves eseménynaptárában szereplő, a MAMS által rendezett
sportrendezvényekre a szervezőn keresztül felelősségbiztosítást köt, továbbá a hazai
rendezésű nemzetközi versenyekre, kiemelt jelentőségükre tekintettel külön
sportrendezvény felelősségbiztosítást köt.

Záradék:
A Szabályzatot a MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG elnöksége
28/E/2017.04.25 sz. határozatával fogadta el, és az 2017. április 26-án lépett hatályba.
Budapest, 2017. április 26.
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