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Felelős

Érintett

A 2019-es pályainspektorok kijelölése

A szakági tanács 2019-ben Daragó Gábor, Füzesséry Erik és Piroska Edit
sporttársakat bízza meg a pályainspektori teendők lebonyolításával.

1/2/0

----

azonnal

MAMS Titkárság

MAMS Titkárság, érintettek

Az FIM szabálykönyvének
lefordíttatása

A szakági tanács megbízásából Kiss Judit szakfordító elvégezte az FIM szabálykönyv
fordítását, így a 170.000.-Ft-os fordítói számla a szakági keret terhére kifizethető.
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---

Előzmény/információ

1.

Pályainspektorok

2.

Szakfordítás

3.

Alapkiírások és naptár

Az értekezleten mindhárom klubvezető (Nagyhalász, SpeedWolf és Vasad)
2019. március 6-án Nagyahalászban
versenyrendezési szándkékát fejezte ki. Egyetértettek abban, hogy egy-egy-egy
magyar bajnoki és szintén egy-egy-egy mams kupa eseményt megrendezését
tartott egyezetetés a versenynaptár
elvállalják. A klubok további meghívásos eseményt is terveznek, mely eseményeket a
és az alapkiírások ügyében
versenynaptárba is bevezetett s szakági tanács.

3/0/0

MAMS Titkárság

MAMS Titkárság, érintettek

4.

Az EB versenyek rendezési
joga

Az Európa Bajnoki Challenge illetve
az U21-es Európa Bajnoki kvalifikáció
rendezésének joga

3/0/0

MAMS Titkárság,
Nagyhalász Klub

MAMS Titkárság, Nagyhalász
Klub

5.

Rendezői licencek díja

A szakági tanács a rendezői licenc díjával megegyező értékű (300.000. -Ft) pénzügyi
A kluboknak a rendezői licencekkel támogatást nyújt a versenypályával rendelkező kluboknak 2019-ben, 1 db OB egyéni,
kapcsolatos kéréseit a szakági tanács és 1 db MAMS Kupa egyéni verseny megrendezésére. Amennyiben az érintett klubok
valamelyike az általa vállalt versenyeket nem rendezi meg, úgy a rendezői licenc teljes
megvizsgálta
díja a klub által befizetett kaucióból levonásra kerül.

Nagyhalász, Debrecen,
Vasad klubok

MAMS Titkárság

6.

EB versenyek rendezési
jogának díja

7.

Pályainspekció

8.

9.

Az Európa Bajnoki Challenge illetve az U21-es Európa Bajnoki kvalifikáció rendezésének
joga a Nagyhalászért Motorsport Egyesületet illeti meg.

MAMS Titkárság

3/0/0

A legegyszerűbb pénzügyi lebonyolitás
érdekében a klubok mentesülnek a rendezői
licenc díj megfizetése alól.

azonnali

A legegyszerűbb pénzügyi lebonyolitás
érdekében a Nagyhalászi Klubnak a megjelölt
versenyek vonatkozásában fizetendő
jogdíjjakból 500.000.- Ft kötelezettsége van..

azonnali

Albók Józsefnek a rendezési
jogdíjakkal kapcsolatos kérelmét a
szakági tanács megvizsgálta.

A szakági tanács a rendezési jogdíjal megyegyező mértékű (500.000.- Ft) pénzügyi
támogatást kíván nyújtani a FIME junior verseny megrendezéséhez, valamint 500.000
Ft pénzügyi támogatást kíván nyújtani a FIME Challenge verseny megrendezéséhez.
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A Nagyhalászi Motorsportért
Egyesület kérelmezte a
pályainspekció elvégzését

A szakág tanács megbízza Piroska Editet, hogy a pályainspekciót 2019. március 10-én
elvégezze.

3/0/0

Sportbírói és versenyzői
képzések

A szakági tanács 2019. március 30.-án Debrecenben megszervezi a licencet váltott
versenyzők és a licencet váltott sportbírók elméleti képzését, amelyen az érintettek
számára a részvétel kötelező.

3/0/0

2019-es versenynaptár

A szakági tanácshoz beérkezett jelentkezések alapján a 2019-ben sportaktivitást
vállaló klubok egyeztetése alapján létrejött a versenynaptár tervezet, amely ennek a
dokumentumnak a mellékletét képezi. (19_01_A)
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Nagyhalász,MAMS Titkárság Nagyhalász, MAMS Titkárság

azonnali

Piroska Edit

Nagyhalász, MAMS Titkárság

MAMS engedélyezés

2019. március 30. szombat

Piroska Edit

MAMS Titkárság

MAMS engedélyezés

azonnali

MAMS Titkárság

MAMS Titkárság
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