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MAMS Titkárság

Sportbírói ruházat
elkészíttetése

A vezető tisztségviselők részére
MAMS emblémás pólókat készíttetett a
szakág. Az EMLER Bt. benyújtotta
ennek számláját, melynek összege:
69.850.-Ft.

A sportbírói ruházat számlája kifizethető

2.

A gyulai OB megrendezése

A Gyulai Speedway Club lemondta a
július 28-i OB 2. forduló
megrendezését, viszont ugyanezt a
versenyt október elején megrendezné.

A rendező club által megajánlott októberi időpont elfogadása a szakág által vállalt
egyéb versenysorozatokon történő rajthozállások miatt nem lehetséges. A szakági
tanács javaslata a Gyulai Speedway Club részére az augusztus 25. vagy 26., illetve a
szeptember 1, vagy 2. időpontotok. A verseny lebonyolításához szükséges
tisztségviselőket és bírókat a szakági tanács jelöli ki. A versenyre a keretnévsort a
szakági tanács állítja össze. A szabályokban meghatározott 45 napot figyelembe véve a
Gyulai Speedway Club elnökének július 13.-ig van lehetősége a döntését meghozni.

3.

MACEC Kupa

A MACEC Kupa nagyhalászi
fordulóján résztvevő versenyzők
kijelölése

A szakági tanács a július 21-i nagyhalászi MACEC Kupára főversenyzőnek Bárány
Márkot, Fazekas Dennist és Kovács Rolandot jelöli. A két tartalék hely Benkő Rolandot
és Karcagi Lászlót illeti meg.

1.

4.

Debrecen Speedway SE
versenyrendezési szándéka

Jegyzőkönyv sorszáma:
Dátum:

Jacsó Tibor - szakágvezető
Piroska Edit - szakági tanácstag
Füzesséry Erik - szakági tanácstag

A versenypálya állapotával - ezáltal a verseny megrendezésével - összefüggésben, a
szakági tanács az 1. sz. szakági jegyzőkönyv 13. pontjában részletes instrukciókat
A Debrecen Speedway SE május 29.határozott meg a rendező klubnak, miként kell a FIME által előírt teendők elvégzését
én megküldte a versenykiírását
hitelt érdemlően dokumentálni. A Debrecen Speedway SE nem az előírt módon járt el
elfogadásra az augusztus 20-i
az ügyben, ezért a szakági tanács számára nem egyértelmű, hogy az előírt javítások
Debrecen Város Nagydíja
megtörténtek-e a versenypályán, a verseny biztonságosan megrendezhető-e. A
versenyesemény vonatkozásában.
verseny engedélyezéséhez a szakági tanács abban az esetben járul hozzá, ha az
előírások maradéktalan teljesítését a FIME is elismeri.

18_06
2018. július 10., K

Érintett
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Július 13.-án (pénteken) 12:00 óráig a rendező
klubl köteles az engedélyezéshez szükséges
dokumentumokat a MAMS-nak megküldeni.
Amennyiben a hátáridőig a kért dokumentumok 2018. július 13. 12:00
nem érkeznek meg a MAMS Titkárságra, a
verseny megrendezésének szándékát végleg
lemondottnak kell tekinteni.

MAMS Titkárság, Szilágyi
Sándor

MAMS Titkárság, Klubok
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A versenyzők klubjainak (vagy a
versenyzőknek) írásban, július 13.-án
(pénteken) 12:00 óráig a MAMS Titkárság felé 2018. július 13. 12:00
nyilatkozni kell a jelölés elfogadásáról, a
rajthozállás szándékáról.

MAMS Titkárság

MAMS Titkárság, Klubok,
Bárány Márk, Fazekas Dennis,
Kovács Roland, Benkő Roland,
Karcagi László
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A Debrecen Speedway SE vegye fel a
kapcsolatot a versenypálya hiányosságait
feltáró FIME-val, és kérje meg tőlük az
írásos igazolást hogy az előírt feladatok
teljeítésre kerültek, ezáltal a pálya alkalmas
a verseny biztonságos megrendezésére.

MAMS Titkárság, Debrecen
Speedway SE

MAMS Titkárság, Debrecen
Speedway SE

2018. július 20.

Jelen jegyzőköny 4 darab napirendi pontot tartalmaz

Jóváhagyta:

Oldal 1

Jacsó Tibor - szakágvezető sk
Piroska Edit - szakági tanácstag sk
Füzesséry Erik - szakági tanácstag sk

