Magyarország
Nyílt Nemzeti
GOLD FREN MOTO COMPLET
Motocross Bajnokság
és Kupa Alapkiírás

2019

Készítette:
Jóváhagyta:
Kiadja:

A MAMS Motocross Szakági Tanácsa
MAMS Elnökség
MAMS Titkárság

További szakági információk:
www.mams.hu, Fb.: mamsmotocross

1.

ÁLTALÁNOS

1.1. A Magyar Motorsport Szövetség 2019. évre kiírja az összesen 5 fordulós Magyarország
Nyílt Nemzeti GOLD FREN – MOTO COMPLET Motocross Bajnokságot és
Kupasorozatot az alábbi kategóriákban:
Bajnokság:
I. osztály élsport Mx Open
I. osztály élsport Mx2
II. osztály Mx1
II. osztály Mx2
Kupasorozat:
III. osztály tömegsport Mx1
III. osztály tömegsport Mx2
III. osztály tömegsport 2T Open
1.2. A Magyar Motorsport Szövetség 2019. évre kiírja a Magyarország Nyílt Nemzeti GOLD FREN –
MOTO COMPLET Junior Bajnokságot, Női Motocross Kupasorozatot és Senior Motocross
Bajnokságot és Kupasorozatot, melyet az UMx Open kategória számára 5 fordulóban, az
Mx50mini-maxi kategóriák számára 6, az Mx65 és Mx85 kategóriák számára 7, a Women Open
kategóriák számára szintén 7, valamint a Senior kategóriák számára is 7 fordulóban valósít meg.
Junior Bajnokság: (életkorok alább, a 3. pont szerint)
Mx 50 utánpótlás sport mini
Mx 50 utánpótlás sport maxi
Mx 65 utánpótlás sport
Mx 85 utánpótlás sport
Utánpótlás Mx Open (UMx)
Senior Open Kupasorozat:
Senior Amatőr
Senior Open Bajnokság:
Senior Extra
Super Senior
Női Kupasorozat:
Women Open
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Az MX50 és az MX65 kategóriák kizárólag önálló kategóriaként indíthatóak.
MX85ccm és Women Open kategóriák összevontan indíthatóak.
A Senior három kategóriája egymással összevontan indítható.
Az I. osztály élsport Mx OPEN és az I. osztály élsport MX2 összevontan indíthatóak.
A II. osztály MX1, a II. osztály MX2 és a III. osztály tömegsport MX1 kategória szükség szerint összevonható a II.
osztályú kategóriák futamidejének figyelembevételével.
A III. osztály tömegsport - MX1 - Mx2 összevontan indítható. Amennyiben a versenyzők száma indokolja,
a versenyfutamokra kvalifikáció alapján kerülnek be a versenyzők.
A verseny helyszínén egyéb kategória összevonás kizárólag a versenyigazgató utasítására, a sportfelügyelő
jóváhagyásával történhet egyes esetekben, rendszeresen viszont NEM!

2.

A BAJNOKSÁG/KUPA VERSENYEIRE ÉRVÉNYES SPORTSZABÁLYOK:
•
•
•

3.
3.1.1.

A MAMS 2019-es Általános Sportszabályzata
A MAMS 2019-es Motocross Sportszabályzata
A MAMS 2019-es Motocross Pályaszabályzata

KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK:
I. osztály élsport Mx Open
Alsó korhatár: betöltött 15. életév
Felső korhatár: nincs
Licenc: I. osztályú élsport licenc
Rajtszám: fehér alapon fekete számok, MX2 motor esetében fekete alapon fehér szám
Futamidő: 2 x 25 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: I. o. élsport Mx2, II. o. Mx1, II. o. Mx2
Nevezés: Open, Mx1 vagy Mx2 motorral

3.1.2.

I. osztály élsport Mx2
Alsó korhatár: 14. életév (betöltés évében indulhat)
Felső korhatár: nincs
Licenc: I. osztályú élsport licenc
Rajtszám: fekete alapon fehér számok
Futamidő: 2 x 25 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: I. o. élsport Mx Open, II. o. Mx1, II. o. Mx2

3.1.3.

II. osztály Mx1
Alsó korhatár: betöltött 15. életév
Felső korhatár: nincs
Licenc: II. osztályú licenc
Rajtszám: fehér alapon fekete számok
Futamidő: 2 x 20 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: I. o. élsport Mx Open, I. o. élsport Mx2, II. o. Mx2

3.1.4.

II. osztály Mx2
Alsó korhatár: 14. életév (betöltés évében indulhat)
Felső korhatár: nincs
Licenc: II. osztályú licenc
Rajtszám: fekete alapon fehér számok
Futamidő: 2 x 20 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: I. o. élsport Mx Open, I. o. élsport Mx2, II. o. Mx1

3.1.5.

III. osztály tömegsport Mx1
Alsó korhatár: betöltött 15. életév
Felső korhatár: nincs
Licenc: III. osztályú tömegsport licenc
Rajtszám: fehér alapon fekete számok
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: II. o. Mx1, II. o. Mx2, III. o. ts. Mx2, III. o. ts. 2T,

3.1.6.

III. osztály tömegsport Mx2
Alsó korhatár: betöltött 14. életév
Felső korhatár: nincs
Licenc: III. osztályú tömegsport licenc
Rajtszám: fekete alapon fehér számok
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: II. o. Mx1, II. o. Mx2, III. o. ts. Mx1, III. o. ts. 2T

3.1.7.

III. osztály tömegsport 2T Open
Alsó korhatár: betöltött 14. életév 125cm2, betöltött 15. életév 250cm2.
Felső korhatár: nincs
Licenc: III. osztályú tömegsport licenc
Rajtszám: fekete alapon fehér (125cm2), fehér alapon fekete számok (250 cm2), ill. egyéb 2T motorok.
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: II. o. Mx1, II. o. Mx2, III. o. ts. Mx1, III. o. ts. Mx2

3.1.8.

Mx50 utánpótlás sport mini/maxi
Mini alsó korhatár: 4. életév (betöltés évében indulhat)
Mini felső korhatár: 6. életév (betöltés évében indulhat)
Maxi alsó korhatár: 7. életév (betöltés évében indulhat)
Maxi felső korhatár: 9. életév (betöltés évében indulhat)
Licenc: MX50 utánpótlás sport mini/maxi licenc
Maxi / mini rajtszám: fehér alapon fekete szám
Futamidő: 2 x 10 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: kizárólag önálló kategóriaként indítható!

3.1.9.

Mx65 utánpótlás sport
Alsó korhatár: 7. életév (betöltés évében indulhat)
Felső korhatár: 12. életév
Licenc: MX65 utánpótlás sport licenc
Rajtszám: fehér alapon fekete, valamint kék alapon fehér számok egyaránt elfogadhatóak.
Futamidő: 2 x 12 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: amennyiben 5, azaz öt főnél kevesebb versenyző indul az
Mx65-ös kategóriában, összevonható az Mx85-ös géposztállyal úgy, ha az Mx85 egyéb
kategóriától függetlenül indul (pl.: Women Open, stb.)!

3.1.10.

Mx85 utánpótlás sport
Alsó korhatár: 9. életév (betöltés évében indulhat)
Felső korhatár: 15. életév (betöltés évében indulhat)
Licenc: MX85 utánpótlás sport
Rajtszám: fehér alapon fekete számok
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: Women Open. Amennyiben 5, azaz öt főnél
kevesebb versenyző indul az Mx85-ös kategóriában, összevonható az Mx65-ös géposztállyal
úgy, ha az Mx85 egyéb kategóriától független (pl.: Women Open, stb.)!

3.1.11.

Utánpótlás Mx Open (UMx Open)
Alsó korhatár: 14. életév (betöltés évében indulhat)
Felső korhatár: 21. életév (betöltés évében indulhat)
Licenc: I. II. III. (Ts.) osztályú licenc
Rajtszám: fehér alapon fekete számok
Futamidő: 2 x 20 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: Szuper Senior kategóriával.

3.1.12.

Senior Extra
Alsó korhatár: 38. életév (betöltés évében indulhat)
Felső korhatár: nincs
Licenc: Senior licenc
Rajtszám: fehér alapon fekete számok
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: Senior Amatőr, Super Senior

3.1.13.

Senior Amatőr
Alsó korhatár: 38. életév (betöltés évében indulhat)
Felső korhatár: nincs
Licenc: Senior
Rajtszám: fekete alapon fehér számok
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: Senior Extra, Super Senior

3.1.14.

Super Senior
Alsó korhatár: 48. életév (betöltés évében indulhat)
Felső korhatár: nincs
Licenc: Senior
Rajtszám: (citrom vagy narancs) sárga alapon fekete számok
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: Senior Extra, Senior Amatőr, UMx Open.

3.1.15.

Women Open
Alsó korhatár: 9. életév (betöltés évében indulhat)
Felső korhatár: nincs
Licenc: II. és III. osztályú licenc
Rajtszám: kék alapon fehér számok, (az első rajtszámtáblán kötelező)
Futamidő: 2 x 15 perc + 2 kör
Edzés és versenyfutamban összevonható: Mx85,
Women Open: MX85, MX2, MX1 motorkerékpárral lehet indulni

3.2.

Kategóriák közötti átjárhatóság:

3.2.1.

Senior Extra kategóriában váltott licenccel rendelkező versenyzők elindíthatóak a II. osztály Mx1,
II. osztály Mx2, I. osztály élsport Mx Open futamaiban.

3.2.2.

Senior Amatőr kategóriában váltott licenccel rendelkező versenyzők elindíthatóak a III.
osztály tömegsport Mx1, III. osztály tömegsport Mx2, III. osztály tömegsport 2T, II. osztály
Mx1, valamint II. osztály Mx2 futamaiban.

3.2.3.

Super Senior kategóriában váltott licenccel rendelkező versenyzők elindíthatóak a III.
osztály tömegsport Mx1, III. osztály tömegsport Mx2, III. osztály tömegsport 2T, II. osztály
Mx1, valamint II. osztály Mx2 futamaiban.

3.2.4.

Bármely szabályban foglalt kategória összevonás esetén a hosszabb futamidő a mérvadó!

3.3.

Retro-cross betétprogram:

3.3.1.

A Magyar Motorsport Szövetség a 2019-es évre azon az élsport versenynapon
engedélyezi a bemutató jellegű Retro-cross betétfutam indítását, ahol a verseny időterve
ezt lehetővé teszi, amennyiben ezt a versenykiírás tartalmazza, valamint a MAMS
Motocross Szakági Tanácsával azt a rendező egyeztette.

3.3.2.

A motorkerékpár minimális életkora 25 év, kizárólag eredeti állapotú vagy korhűen
restaurált gépek elfogadottak.

3.3.3.

A résztvevők minimális életkora betöltött 18. életév.

3.3.4.

Edzés: 1x10perc pályaismereti edzés az élsport mért edzése előtt.

3.3.5.

Futam: 2x10 perc. A versenyzők rajtbeállás nélkül, a rajtoltató bíró utasítására
egyesével indulnak a rajtelőkészítőből. Értékelés nincs.

3.3.6.

Edzés és versenyfutamban összevonható: III. osztály tömegsport Mx1/Mx2, amennyiben a retro
motorosok száma 8 fő alatt van.

3.3.7.

Retro: Szerepeltetni kell a rajtlistán a retro bemutató résztvevőinek nevét, mint a
versenyzőknek!
„A” lehetőség: 2019 évre érvényes MX vagy Enduro licenc. befizetett felelősségbiztosítás
„B” lehetőség: napi „D” rajtengedély, térítésmenetesen (MX szakági bevétel),
szakág támogatásával.
- sportorvosi igazolás vagy jogosítvány érvényes orvosi igazolással
- befizetett felelősségbiztosítás, melyet a rendezőnél fizet be
- befizetett versenyzői biztosítás, melyet a rendezőnél fizet be
Mivel a Retro-cross betétprogram nem verseny, így a szervező nevezési díj beszedésére nem
jogosult. A motorok műszaki állapota szúrópróbaszerűen ellenőrizhető.

4.

VERSENYZŐK KATEGÓRIÁKBA SOROLÁSA

4.1.

A Magyar Motorsport Szövetség Motocross szakága fenntartja magának a jogot bármely versenyző
kategória választásának felülbírálására, valamint a versenyző más kategóriába történő
átsorolására, amennyiben az sportszakmailag indokolt.

4.2.

A kategóriák felülvizsgálatát a Motocross Szakági Tanács végzi a licencváltás időszakában, átsorolás
esetén kötelező a versenyző értesítése.

4.3.

Az elbírálás minden esetben a versenyző életkorának, korábbi eredményeinek, köridőinek a
körültekintő figyelembevételével is történhet.

4.4.

Az átsorolás ellen a versenyző külön engedélyért folyamodhat a Szakági Tanácshoz, melyben meg kell
indokolnia, hogy miért szeretne a sportszakmailag gyengébb kategóriában részt venni.

4.5.

Nem a Magyar Motorsport Szövetség által kiadott licenccel induló versenyző, a géposztályának és
életkorának megfelelő I. osztály élsport kategóriába sorolandó. A versenyigazgató dönthet ettől
eltérően, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a versenyző sportszakmailag nem alkalmas a kategóriában
történő részvételre.

5.

NEVEZÉS

5.1.

Elektronikus előnevezés: 2019-ben az országos bajnoki- és annak keretein belül rendezett
kupaversenyekre online előnevezést kell leadni! Az online nevezés leadását legkésőbb a verseny
napját megelőző szerda éjfélig fogadja el a rendező. Az online rendszer által küldött e-mail-ben
szereplő számlaszámra szükséges átutalni a kedvezményes nevezési díjat, melynek összege: 12.000
Ft/verseny. (Mx50, Mx65, Mx85 és Women Open kategóriák számára 8000 Ft/verseny)

5.2.

Helyszíni nevezés esetén, a verseny reggelén fizetendő be a nevezési díj, kedvezmény nélkül,
melynek összege: 15.000 Ft/verseny. A helyi adottságoknak megfelelően a versenytitkárnál kell
leadni a nevezést hiánytalanul kitöltve és aláírva. Aláírás hiányában a nevezés érvénytelen!
(Mx50, Mx65, Mx85 és Women Open kategóriák számára 12000 Ft/verseny)

5.3.

Az elektronikus és helyszíni nevezési díj különbözete a MAMS Motocross szakág bevétele. A MAMS
Motocross Szakági Tanácsa szavazással dönthet arról, hogy a verseny szervezőinél hagyja a díjból
befolyt összeget, vagy igényt tart rá.

5.4.

A nevezésről bővebb információ: A MAMS Motocross Sportszabályzatában.

6.
6.1.
6.2.

DÍJAZÁS
Kategóriánként az első három helyen végzett versenyző tiszteletdíjat kap, ami lehet,
kupa/serleg, érem, oklevél formájában.
A negyedik, ötödik, hatodik helyezettek emlékérem díjazásban részesülhetnek. A szervező
maga dönti el, hogy feltünteti az érmen a helyezést a 4.-5.-6. helyezettek esetében, vagy sem.
Továbbá a verseny szervezője dönthet a többi helyezett díjazásáról, jutalmazásáról is.

6.3.

Az Mx50-es és Mx65-ös kategóriában minden versenyzőt - tehát az első hat helyezetten
felüli versenyzőket is - köteles a verseny szervezője díjazni valamilyen módon.

6.4.

Egyéb tárgyi ajándék adható (babérkoszorú, ajándékcsomag, tárgyjutalom, különdíj, stb.).

6.5.

Az első három helyezettnek a díjkiosztón kötelező részt venni. A díjat csak a díjazott versenyző veheti
át a díjkiosztó ceremónián. Amennyiben ezt nem teszi meg, helyette más nem veheti át (nem adható
át!), a díj a szervezőnél marad! A nyeremény későbbi átvételére nincs lehetőség.

6.6.

Az díjazott versenyző részéről a verseny a díjátadón való megjelenéssel tekintendő teljesítettnek. A
díjazott versenyző felmentést kaphat a díjkiosztó ceremónián való részvételről, amennyiben
távolmaradási szándékát írásbeli indoklással együtt legkésőbb a ceremónia kezdete előtt 5 perccel
jelzi a versenyigazgató felé.

6.7.

A bajnokságban és kupasorozatokban géposztályonként a két futam összesített eredménye alapján
részesülnek a helyezettek díjazásban. Holtverseny esetén a második futamban elért jobb helyezés
dönt. Az adott verseny eredményhirdetését díjkiosztóval egybekötve a verseny után, de még a
verseny napján kell megtartani.

6.8.

A díjkiosztóval egybekötött eredményhirdetés minden kategória második futama után, egy futam
eltolással történik a két futam összetett végeredménye alapján! Ennek rugalmasan, gördülékenyen
kell lezajlania, míg a következő géposztály felvezető köre és rajtceremóniája zajlik. A díjkiosztó
időtartama alatt a soron következő kategória rajtja nem indítható el, legfeljebb a felvezető kört, majd
a rajtbesorolást végezhetik el a motorosok. (A díjkiosztó a még nem hivatalos eredmények alapján zajlik.)

7.

IDŐTERV AJÁNLÁS

7.1.

A versenyigazgatónak jogában áll megváltoztatni az edzések és futamok sorrendjét,
amennyiben az adott versenynap körülményei azt megkövetelik.

8.

ÓVÁS / PANASZ
MAMS Motocross Sportszabályzat alapján. Amennyiben a versenynapon kifüggesztés hiányában nincs
lehetőség a részletes eredmény megtekintésére, (pl. vis-major esetén) 48 órán belül szükséges jelezni az
esetleges eltéréseket, észrevételeket a későbbiekben már nem lehetséges!

9.

NÉVHASZNÁLAT

9.1.

A regisztrációnál kizárólag a versenyző licencén feltüntetett egyesületnév szerepelhet nevezőként
(szponzor névként), a rajt- és eredmény listákban.

9.2.

Amennyiben még nem szerepel a név a licencen valamilyen oknál fogva, bármilyen vitás esetekben a
sportfelügyelő/zsűrielnök frissített licenclistája a mérvadó.

9.3.

Külföldi versenyző licencén amennyiben fel van tüntetve csapat, vagy egyesület név, akkor azt
beírhatja a regisztrációs dokumentumba, és az alapján kerül rögzítésre a rajt- és eredmény listákra.

10. Versenyen történő, a versenyzéssel nem összefüggő tevékenységek:
10.1.

Az MX versenyeken, a benevezett versenyzők motorsport tevékenysége kizárólag a melegítőpálya és
a versenypálya területére korlátozódhat. A depó területén és összekötő szakaszokon nagyon
figyelmesen közlekedve, minimális sebességgel történhet. Amennyiben, a versenyzők részéről nincs
konstruktív együttműködés a versenyigazgató megkövetelheti, hogy a motorkerékpárokat motorikus
erő nélkül tolva juttassák el azokra a helyekre, ahova szükséges.

10.2.

A verseny napján a benevezett versenyzők, semmilyen más motorsport tevékenységet nem
folytathatnak a kijelölt pályán kívül, sem egyesületi vezető, szervező részéről adott engedély alapján
sem!

10.3.

A versenynap teljes időtartama alatt, csak a versenyigazgató jogosult bármilyen egyéb tevékenység
engedélyezésére.

10.4.

A szabályok be nem tartása súlyos büntetést von maga után, akár eltiltással is járhat!

10.5.

Amennyiben a szervező a versenyen, a verseny jellegétől eltérő, a motocross futamokon túl, (nem a
benevezett versenyzők részvételével), egyéb pld bemutatót tervez, ezt előzetesen jeleznie kell a
versenykiírásban, és gondoskodnia kell a szükséges jogi környezetről.

10.6.

A versenyen indulóként résztvevő versenyző, valamint két kísérője díjmentes belépésre jogosult.

10.7.

A versenyre továbbá díjmentes belépésre jogosult az érvényes pályabelépővel rendelkező média
képviselő is, valamint a MAMS motocross Szakági Tanács tagjai, és szakágvezetője.

