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A MAMS Döntőbíráskodási Szabályzata
1. § (1) Jelen szabályzatot a Fegyelmi Szabályzat 2. § (2) bekezdése szerinti ügyekben
kell alkalmazni.
(2) Amennyiben a megállapított kötelezettség szegés a Fegyelmi Szabályzat szerinti
fegyelmi eljárást is szükségessé tesz, úgy azt is le kell folytatni.
2. § (1) Büntetések:
a) szóbeli figyelmeztetés;
b) írásbeli megrovás;
c) pénzbüntetés, amelynek összege legfeljebb a MAMS Díjtáblázata szerinti összeg
lehet;
d) időbüntetés;
e) pontbüntetés;
f) a versenyről való kizárás, az eredmény és az érte járó pontok törlése mellett;
g) a versenyen elért eredmény és az érte járó pontok törlése.
(2) Az (1) bekezdés c), d) pontjai szerinti büntetések együtt is alkalmazhatók.
(3) A büntetés kiszabása mellett, az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel lehetőség
van fegyelmi eljárás lefolytatását és a versenyzési jogosultság felfüggesztését
indítványozni a 3. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt szervnek, illetve személynek.
(4) Egyes kötelezettségszegésért járó meghatározott büntetéseket a MAMS Általános
Sportszabályzat és annak mellékleteit képező sportszabályok, valamint az egyes versenyek
versenykiírásai tartalmaznak.
(5) Pénzbüntetés kiszabása esetén annak összegét, kiszabásának körülményeivel együtt a
zsűri jegyzőkönyvébe kell foglalni.
(6) A pénzbüntetés összegét az érintett személy a kiszabást követően azonnal,
készpénzben köteles a zsűri elnökének (vezetőbírónak) átvételi elismervény ellenében
átadni.
(7) A zsűri elnök (vezetőbíró) a (6) bekezdés szerint átvett összeget a verseny lezárultát
követő két napon belül haladéktalanul befizeti a MAMS bankszámlájára.
(8) Amennyiben az érintett személy a pénzbüntetést a (6) bekezdés szerint nem fizeti meg,
úgy a büntetés mértéke 100%-kal megemelkedik. A mulasztó személlyel szemben
fegyelmi eljárást kell indítványozni (Fegyelmi Szabályzat 13. § (2) bekezdés). A fegyelmi
eljárást meg kell szüntetni, amennyiben az eljárás alá vont személy az első fokú határozat
meghozataláig a megemelt büntetés teljes összegét megfizeti.
3. § (1) Eljáró szervek:
a) első fokon a zsűri vagy vezető bíró;
b) másodfokon a Sportszakmai Fellebbviteli Bizottság
jogosult eljárni.
(2) A zsűri a MAMS Általános Sportszabályzat 50.2. pontjában meghatározott szerv.
(3) A vezető bíró az a személy, akit olyan szakágakban vagy rendezvényeken neveznek ki,
ahol nem működik zsűri.
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(4) A három tagú Sportszakmai Fellebbviteli Bizottságot a Szövetség Elnökségének tagjai
közül az elnök jelöli ki. A fellebbezés elbírálásában a Fegyelmi Szabályzatban megjelölt
összeférhetetlenségi eseteken kívül nem vehet részt a fellebbezést bejelentő személy,
továbbá az aki az első fokú határozat meghozatalában részt vett.
4. § (1) A MAMS Általános Sportszabályzatban és mellékleteiben meghatározott
kérdésekben óvással lehet élni, amelynek elbírálására a zsűri vagy a vezető bíró (a
továbbiakban: zsűri) jogosult.
(2) A zsűri döntése ellen a Sportszakmai Fellebbviteli Bizottsághoz lehet fellebbezni
5. § (1) Óvásra jogosult a versenyző, a sportszakember.
(2) Az óvásokat a jogosultnak kell írásban benyújtani az átvételre kijelölt személynek
(versenyigazgató, vezető bíró, versenytitkár). Az óvásnak a Szövetség díjtáblázatában
rögzített díját az óvás benyújtásával egyidejűleg kell leróni. Az óvás díja visszajár,
amennyiben az megalapozott, és az ennek eredményeként született határozat jogerőssé
válik.
(3) Minden óvás csak egy ügyre vonatkozhat, és az óvást legkésőbb az eredmény
kifüggesztését követő fél órán belül kell benyújtani, kivéve, ha a MAMS Általános
Sportszabályzat vagy annak mellékleteit képező sportszabályok eltérően rendelkeznek.
(4) Amennyiben a versenyző, versenyzőtárs, nevező, benevezett motorkerékpár részvételi
jogosultsága, mint óvási ok már a rendezvény kezdetekor a jogosult tudomására jut, az
óvást a hivatalos edzések megkezdése előtt kell benyújtani.
(5) Nem lehet óvni a versenyigazgató, vezető bíró, rajt-, és célbíró, vagy más a verseny
lebonyolításában részt vállaló sportszakember ténybeli megállapítása ellen.
6. § (1) Az óvásról az abban érintett személyek meghallgatását követően a zsűri dönt a
rendezvény ideje alatt. Az óvást a versenykiírás, a MAMS Általános Sportszabályzat és
mellékletei alapján kell elbírálni.
7. § A zsüri döntésének halasztó hatálya nincs, az abban foglalt büntetés a kihirdetés után
azonnal végrehajtandó.
8. § Fellebbezési határidők:
a) óvás esetén a kihirdetéstől számított öt nap;
b) egyéb esetben a kihirdetéstől számított tíz nap.
9. § Fellebbezésre jogosult:
a) aki ellen a határozatot hozták;
b) a Szövetség elnöke;
c) az óvás elutasítása esetén az óvás benyújtója.
10. § A fellebbezésért a Fegyelmi Szabályzatban meghatározottak szerinti díjat kell fizetni.
11. § A Sportszakmai Fellebbviteli Bizottság előtti eljárásra a Fegyelmi Szabályzat
fellebbezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. § Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Fegyelmi Szabályzat
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
13. § (1) Jelen szabályzatot a Szövetség elnöksége 2008. július hó 14. napján megtartott
ülése fogadta el, a 2009. július 16. napján megtartott ülése módosította. A Szövetség
elnöksége 2009. november hó 4. napján megtartott ülésén elfogadott módosítás 2009.
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november hó 5. napján lépett hatályba. A Szövetség elnöksége 2019. január hó 31. napján
megtartott ülésén elfogadott módosítás 2019. február hó 1. napján lépett hatályba.
(2) A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a MAMS Sportfegyelmi és Döntőbíráskodási
Szabályzata hatályát veszti, azonban a rendelkezései alapján hozott határozatokban
kiszabott büntetéseket a hatályon kívül helyezés nem
érinti.
…………………………………………………….
Hermann Henrik, elnök

