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1. ÁLTALÁNOS
A Magyar Motorsport Szövetség 2019. évre kiírja a Magyarország Nyílt Nemzeti WAGNERHOME Motocross Csapatbajnoki versenyt, Magyarország Nyílt Nemzeti WAGNER-HOME
Motocross Junior Csapatbajnoki versenyt és Meghívásos CZUCZI GYŐZŐ emlékversenyt az
alábbiak szerint.

2. A CSAPATBAJNOKI- és KUPAVERSENYRE ÉRVÉNYES SPORTSZABÁLYZATOK
•
•

MAMS Általános Sportszabályzat 2019
a rendezvény versenykiírása

CSAPATBAJNOKI VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.

3.1. Versenyzői részvétel
3.1.1.

A Nemzeti Nyílt Motocross Csapatbajnoki versenyen MAMS motocross vagy enduro licenc
birtokában jogosult részt venni az adott versenyző. Enduro licenc esetén kiegészítő licenc
megléte szükséges.

3.1.2.

Külföldi versenyző a nyílt motocross csapatbajnoki versenyen a FIM/FIM Europe
tagszövetség által kiadott nemzetközi motocross vagy enduro licenccel, vagy a kibocsájtó
ország tagszövetsége által kiadott motocross vagy enduro rajtengedéllyel is indulhat
abban az esetben, amennyiben a versenyző részt vett legalább egy MAMS bajnoki,
kupa vagy meghívásos versenyen a 2017-es vagy a 2018-as vagy a 2019-es
szezonban. Ezt a tényt a benevező csapatnak kell eredménylistával igazolnia.

3.1.3.

Továbbá részvételi jog szerezhető magyar és külföldi versenyzőnek, napi rajtengedély
megváltásával, mely megváltásának feltételeit a 2019-évi motocross sportszabályzat
tartalmazza. Napi rajtengedélyt váltó versenyző bajnoki pontot nem szerezhet.

3.1.4.

Napi licences versenyző NEM alkothat csapatot licences versenyzővel, azonban 3 fő napi
licences versenyző alkothat csapatot.

3.1.5.

A Junior versenyre egyéni nevezés is lehetséges, mivel a csapatverseny egyben
egyéni forduló is.

Csapat részvétele

3.2.
3.2.1.

A motocross csapatbajnoki versenyen 3 fős csapatok vehetnek részt.

CSAPAT NEVEZÉSI FELTÉTELEK

4.
4.1.

A Csapatbajnoki verseny versenyzőnkénti nevezési díja online nevezés és előre
elutalt nevezési díj esetén 12.000 Ft. A helyszíni nevezés díja: 15.000 Ft.
A Junior Csapatverseny versenyzőnkénti nevezési díja online nevezés és előre
elutalt nevezési díj esetén 10.000 Ft. A helyszíni nevezés díja: 12.000 Ft.
Az online felületen nevezni kell egyénileg és külön a csapatoknak fenntartott felületen
a csapatot, ahol meg kell adni a csapatnevet, illetve a három fő versenyzőt, és azok
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kategóriáit szükséges megküldeni.
4.2.

A csapat érvényes nevezéséhez minimum 2 fő versenyzőnek egyazon egyesületi
tagsággal szükséges rendelkeznie, melyhez 1 fő ‘vendég’ versenyző társulhat.
Egynél több külföldi versenyző, akkor lehet a csapat tagja vagy akár mindhárom
versenyző lehet külföldi, amennyiben a versenyt megelőzően a MAMS titkárságon egy
MAMS tag egyesület egyéni szponzorlicencet köt rájuk. Ennek feltétele, hogy a leadott
szponzorlicenckérelemhez csatolni kell a külföldi versenyző külföldi klubja általi
nyilatkozatot, amely megengedi, hogy a versenyző vendégként szerepelhet, illetve a
külföldi szövetség rajtengedélye is szükséges.

4.3.

A MAMS lehetőséget biztosít azon csapatok számára is, aki nem felel meg a 4.2. pontban
leírtaknak, azaz három különböző egyesületi tagsággal rendelkező versenyzők által történő
Szabadcsapat alakítására biztosít lehetőséget. A csapatösszeállítást a verseny
zsűrijének a helyszínen jóvá kell hagynia. Amennyiben a nevezhető csapatok száma
korlátozásra kerül, a „szabadcsapatok” rajtlehetőségét korlátozhatja a zsűri.
Amennyiben a maximálisan nevezhető 25 csapat. Ez a verseny elsősorban a magyar
csapatoké. A „Szabadcsapat” összeállítása nem hozhatja hátrányba a 4.2 megjelölt
alapcsapatokat, ezért a csapat összeállításokat a Mx szakági tanácsa felülbírálhatja.

4.4.

A
„Szabadcsapat”
névhasználatát
az
adott
versenynap
zsűrijének,
versenyigazgatójának engedélyezni szükséges a csapatnevezési íven. A választott
csapatnév nem tartalmazhat terméknevet, védett márkanevet, illetve nem tartalmazhat
a sporthoz nem méltó szavakat, kifejezéseket.

4.5.

A „Szabadcsapat” alakítása kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a
csapatban szereplő versenyzők egyéb esetben nem tudnának részvételi jogot szerezni a
versenyre.

4.6.

A nevezés menete

4.6.1.

Első körben minden versenyzőnek egyénileg szükséges neveznie, ahol feltünteti mely
csapat tagja, ezt követően egy adott csapat mindhárom versenyzőjének el kell látnia
aláírásával a csapatnevezési ívet a helyszínen. A csapatnevezési íven egy
kapcsolattartót is meg kell jelölni, ez lehet a csapatban szereplő versenyző is. Ez a
személy felelős a kommunikációért a csapat részéről. A csapatversenyre csak
csapattagok nevezhetnek. Egyéni értékelés lesz ugyan, a csapatversenyen belül, de
csupán az egyéni versenyre, nevezési lehetőség nincs. Kizárólag csapat tagként lehet
nevezni.
Az online felület elérhető az egyéni előnevezéshez és a csapatoknak is egy másik
felület. www.chronomoto.hu/mams.

5. CSAPATBAJNOKI GÉPOSZTÁLYOK, CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁS
5.1. Géposztályok
• MX A
• MX B
• MX C
Kritérium: 3 db MX1-es motor nem alkothat egy csapatot, viszont 3 db Mx2-es motor megengedett egy
csapatban.
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5.2. Csapatösszeállítás géposztályok tekintetében
• 1 fő MX A OPEN kategóriában
• 1 fő MX B MX2-es kategóriában
• 1 fő MX C OPEN kategóriában

6. CSAPATBAJNOKI VERSENYLEBONYOLÍTÁS
6.1.

Szabadedzés: Minden csapat minden versenyzője részt vehet rajta. Két részre
bontottan kerül lebonyolításra, egyik menetben a páros, másikban a páratlan
rajtszámos versenyzők indulnak, de nagy létszám esetén a versenyvezetés más
elkülönítést is előírhat

6.2.

Kvalifikációs futam: Minden csapatból az ’A’ vagy ’B’ versenyző vesz részt a kvalifikációs
futamon, ezt a csapat nevezési íven jelezni kell. A kvalifikációs futamban a
rajtbesorolás a szabadedzés köridői alapján történik! Amennyiben egy csapat
nem a nevezési íven megjelölt tagjával vesz részt a kvalifikációs versenyen, akkor
legutolsóként kerül besorolásra.
A befutási sorrend alapján az első 15 versenyző kvalifikálja csapatát a csapatverseny
döntő futamaira. A csapatverseny és a kupaverseny rajtbeállása is a kvalifikációs
futamon kivívott eredménye alapján történik. A rajtgépbe való beállás a Kvalifikációs
futam sorrendje alapján történik, mégpedig úgy hogy a csapat egyik tagja (megegyezés
szerint) a kvalifikációs futam helyezése alapján választ rajthelyet, a csapatok második
tagjai pedig csak az első tagokat követően. Az egyéni verseny résztvevői egyéni
teljesítményük alapján, amit a szabadedzésen értek el.

6.3.

Versenyfutamok: A csapatverseny döntőre nem kvalifikált csapatok versenyzői két
futamban versengenek a kupaversenyben a csapatverseny 16.+ helyezéseiért. Egyéni
eredmények alapján Mx1 és Mx2 kategóriában is díjazásban részesülnek.

6.4.

6.3.1. Csapatverseny DÖNTŐ 1. futam: A kvalifikált csapatok A-B kategória versenyzőiszámára.
6.3.2. Kupaverseny 1. futam: A csapatverseny döntőbe nem kvalifikált csapatok A-B-C kategória
versenyzői számára. (B: Mx2)
6.3.3. Csapatverseny DÖNTŐ 2. futam: A kvalifikált csapatok B-C kategória versenyzői számára.
(B: Mx2)

6.3.4. Kupaverseny 2. futam: A csapatverseny döntőbe nem kvalifikál csapatok A-B-C kategória
versenyzői számára. (B: Mx2)
6.3.5. Csapatverseny DÖNTŐ 3. futam: A kvalifikált csapatok A-C kategória versenyzőiszámára.

7. CSAPATBAJNOKI EDZÉS- és FUTAMIDŐK:
•
•
•
•

Szabadedzés: 20 perc
Kvalifikációs futam: 10 perc + 2kör
Csapatverseny futamok: 3 x 15 perc + 2kör
Kupaverseny futamok: 2 x 15 perc + 2kör
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8. JUNIOR CSAPATOK NEVEZÉSI FELTÉTELEI
8.1.

8.2.

A junior csapatbajnoki versenyen az online előnevezés leadása KÖTELEZŐ, melynek
kedvezményes díja: 10.000 Ft versenyzőnkként. A helyszíni nevezési díj fizetése : 12.000
Ft. A verseny napját megelőző szerda éjfélig van lehetőség az online nevezés leadására.
Az online felületen a csapatnevet, a csapatvezetőt, illetve a három fő versenyzőt, és azok
kategóriáit szükséges megküldeni.
A csapat érvényes nevezéséhez minimum 2 fő versenyzőnek egyazon e gyesületi
tagsággal szükséges rendelkeznie, melyhez egy fő ‘vendé g’ versenyző társulhat.

8.3.

A ‘vendég’ versenyző lehet külföldi állampolgár, vagy külföldi licenccel rendelkező hazai
versenyző is.

8.4.

Az a külföldi versenyző, aki rajthoz állt legalább egy magyar bajnoki fordulón a 2017,
vagy a 2018, vagy a 2019-es évben, teljes jogú csapattagnak minősül.

8.5.

A MAMS lehetőséget biztosít azon csapat számára is, aki nem felel meg a 8.2. pontban
leírtaknak. Azaz három különböző egyesületi tagsággal rendelkező versenyzők által történő
„Szabadcsapat” alakítására biztosít lehetőséget. Ez a verseny elsősorban a magyar
csapatoké.

8.6.

A „Szabadcsapat” összeállítása nem hozhatja hátrányba a 8.2 pontban megjelölt legális
csapatokat, ezért a csapat összeállításokat a Mx szakági tanácsa felülbírálhatja.

8.7.

A „Szabadcsapat” névhasználatát az adott versenynap versenyigazgatójának
engedélyezni szükséges a csapatnevezési íven. A választott csapatnév nem tartalmazhat
terméknevet, védett márkanevet, illetve nem tartalmazhat a sporthoz nem méltó
szavakat, kifejezéseket.

8.8.

Első körben minden versenyzőnek egyénileg szükséges neveznie az online rendszerben,
ahol feltünteti mely csapat tagja, ezt követően egy adott csapat mindhárom
versenyzőjének el kell látnia aláírásával a csapatnevezési ívet a helyszínen. A
csapatnevezési íven egy kapcsolattartót is meg kell jelölni, ez lehet a csapatban szereplő
versenyző is. Ez a személy felelős a kommunikációért a csapat részéről.

8.9.

A csapatoknak egyesületüket kell képviselniük, egy vendég versenyzővel kiegészülve ,
önszerveződésre NINCS lehetőség a helyszínen sem! Az egyesületek a két saját
versenyző mellé egy fő vendég versenyzővel is állíthatnak ki csapatot.

9. JUNIOR GÉPOSZTÁLYOK, CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁS
9.1. Géposztályok

MX 50

MX 65

MX 85

9.2. Lehetséges csapatösszeállítások mátrix táblázata géposztályok tekintetében
Alap csapat: Mx50 – Mx65 – Mx85
Variáció 1.: Mx50 – Mx50 – Mx65
Variáció 2.: Mx50 – Mx50 – Mx85
Variáció 3.: Mx65 – Mx65 – Mx50
Variáció 4.: Mx65 – Mx65 – Mx85
Variáció 5.: Mx85 – Mx85 – Mx50
Variáció 6.: Mx85 – Mx85 – Mx65
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(Mx85-ös licenccel rendelkező lányversenyzők kiállíthatnak egy csapatot: Women 3xMx85.)
(”D” napilicencet váltó junior versenyzőnek is rendelkeznie kell sportorvosi engedéllyel.) Az Mx50
es versenyzők mini és maxi kategóriára bontás a csapatverseny értékelésében nincs.

10. JUNIOR MOTOCROSS CSAPATVERSENY LEBONYOLÍTÁSA
10.1. Szabad- és időmérőedzés: Az Mx50: szabad- és időmérő edzés külön, Mx65 és Mx85:
szabad- és időmérő edzés kategóriánként összevontan zajlik amennyiben ezt a létszám
lehetővé teszi.
10.2. Versenyfutamok: Az Mx50, Mx65 és Mx85-ös kategóriáknak két-két futamban zajlik a
verseny.
10.3. Kategóriák összevonhatósága: az Mx50-es géposztály kizárólag önálló kategóriaként
indítható. Az Mx65 és Mx85-ös géposztályok összevonhatósága a Magyarország Nyílt
Nemzeti Motocross bajnokság alapkiírása szerint történhet.

11. JUNIOR MOTOCROSS CSAPATBAJNOKI VERSENY EDZÉS- és FUTAMIDŐK:
•
•
•
•
•
•
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Junior csapatbajnoki verseny szabadedzés: Mx50: 10 perc,
Junior csapatbajnoki verseny időmérőedzés: Mx5010 perc
Junior csapatbajnoki verseny szabad- és időmérőedzés: Mx65 és Mx85: 20-20 perc
Junior motocross csapatbajnoki verseny 1. - 2. futamok: Mx50: 10p+2kör,
Junior motocross csapatbajnoki verseny 1. - 2. futamok: Mx65: 12p+2kör,
Junior motocross csapatbajnoki verseny 1. - 2. futamok: Mx85: 15p+2kör.
A motocross junior csapatbajnoki verseny értékelése

12.2.1. Minden a csapatverseny futamain részt vevő versenyző értékelése az alábbiak
szerint történik (Csapatverseny és Junior csapatverseny egyaránt):
A futamokon minden versenyző pontot szerez az alábbi pontskála szerint:
•
•
•
•
•

1. hely (abszolút)
2. hely (abszolút)
3. hely (abszolút)
4. hely (abszolút)
6. hely (abszolút)

1 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont… folytatólagosan az utolsó helyezettig.

Minden olyan versenyző, aki nem állt rajthoz vagy nem teljesítette a győztes versenyző
körszámának lefelé egészre kerekített 75%-át a résztvevő csapatok számának duplája
+1 pontot kap. (pld.: 17 csapat esetén 2x17+1 = 35).
A Csapabajnoki futamon a futam abszolút sorrendjében kerül a pont kiosztásra,
Junior futamokban kategória szerint, MX85,MX65,MX50 (Mini/Maxi összevontan).
12.2.2. Kategóriánként (MX50, MX65, MX85) és futamonként a versenyzők helyezésük alapján
szereznek pontokat.
12.2.3. Az Mx50 mini/maxi csak a bajnoki forduló tekintetében kerül külön értékelésre, a
csapatverseny szerint összetett az eredmény.
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12.2.4. Az Mx65 és Mx 85 kategóriák összevonás esetén is külön kerülnek értékelésre .

12.2.5. A futamokon szerzett egyéni pontok összeadódnak mindhárom csapattag részéről. A
három versenyző által szerzett egyéni pontok összessége adja a csapat által szerzett
összpontszámot. A csapatverseny győztese az a csapat, amelyik a legkevesebb
összpontszámot szerezte. A verseny további helyezéseit az összesített pontszámok
emelkedő sorrendje adja. Az összesített pontszámok azonossága esetén az utolsó
futamban elért jobb egyéni helyezés dönti el a holtversenyt.
12.2.6. A junior versenyzők egyéni országos bajnoki értékelésben is részt vesznek. A csapatverseny
mellett a további feltételeket az Országos Bajnoki versenyekre érvényes kiíráshoz is
igazodnak jelentős részben.

12. DÍJAZÁS
13.1 A csapatbajnoki verseny díjazása
13.1.1 A motocross csapatversenyen az 1- 6 helyezett hazai csapatok tárgyi díjazásban részesülnek.
13.1.2 A motocross junior csapatversenyen az 1- 6 helyezett csapatok tárgyi díjazásban
részesülnek.
13.1.3 A motocross csapatversenyen az 1- 3 helyezett nemzetközi csapatok tárgyi díjazásban
részesülnek.
13.1.4 A motocross csapatversenyen az 1-3 helyezett napi licences csapatok tárgyi díjazásban
részesülnek.
13.1.5 A motocross junior Ob versenyen az Mx85 1-6 helyezett egyének tárgyi díjazásban
részesülnek.
13.1.6 A motocross junior Ob versenyen az Mx65 minden helyezett egyéni tárgyi díjazásban
részesülnek.
13.1.7 A motocross junior Ob versenyen az Mx50 minden helyezett egyéni tárgyi díjazásban
részesülnek.
13.1.8 A motocross kupa versenyen az 1- 6 helyezett egyéni tárgyi díjazásban részesülnek.
13.1.9 A helyezetteknek a díjkiosztón kötelező részt venni. A díjat csak a díjazott versenyzők vehetik
át a díjkiosztó ceremónián. Amennyiben ezt nem teszik meg, helyettük más nem veheti át
(nem adható át!), a díj a szervezőnél marad! A nyeremény későbbi átvételére nincs
lehetőség.

13. ÓVÁS, FELLEBBEZÉS, VERSENYEREDMÉNYEK
13.1. Minden óvást, fellebbezést a Sportfegyelmi és Döntőbíráskodási Szabályzat, óvás
ügyében továbbá a motocross szabályok előírásainak megfelelően kell benyújtani. Az
óvás benyújtásának utolsó határideje, a hivatalos végeredmény kifüggesztése utáni 30.
percben lejár. Tehát a hivatalos végeredmény- kifüggesztés időpontja utáni 30 perc áll
rendelkezésre a versenyzőknek az óvás benyújtására. A verseny helyszínén az óvásokat a
sportfelügyelő hagyja jóvá. A helyszínen a versenyigazgató is rendelkezik döntési
jogkörrel.
13.2. Óvási díjak: MA MS 2019. díjtáblázat szerint. Általános óvás esetén: amennyiben az
óvásnak a Sportfelügyelő helyt ad, az óvó fél az óvási díjat visszakapja. A mennyiben az
óvásnak a Sportfelügyelő nem ad helyt, az óvási díjat a MAMS felé be kell fizetni.
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13.3. Technikai óvás esetén: amennyiben a technikai óvásnak a zsűri helyt ad (tehát az óvott
motor technikailag nem megfelelő), az óvó fél a kauciót és az óvási díjat visszakapja.
Amennyiben a technikai óvásnak a zsűri nem ad helyt (tehát a motor technikailag
megfelelő), a kauciót a megóvott fél kapja meg, az óvási díjat a MAMS felé be kell fizetni.
Ténybírói döntés ellen óvás benyújtására nincs lehetőség. Az óvással kapcsolatos
döntéssel szemben fellebbezni lehet a MAMS Sportfegyelmi és Döntőbíráskodási
Szabályzatában foglaltak szerint. Az egyes futamok után közvetlenül közölt eredmény
tájékoztató és ideiglenes jellegű.
13.4. A rendező szerv hivatalos eredményt csak a Sportfelügyelő jóváhagyása után a
versenyigazgató és a Sportfelügyelő aláírásával adhat ki. A szervezővel megbízásban álló
(szerződött) időmérés szolgáltató feladata, hogy az eredményeket az interneten a
versenyt követő 12 órán belül publikálja az előre megadott elérhetőségeken.
13.5. Óvásra jogosult személy az adott csapatban sze replő versenyző tagszervezeti
képviselője, illetve annak megbízottja.
13.6. A napi rajte ngedéllyel rendelkező versenyzőknek, és általuk alkotott csapatnak nem áll
módjában óvást benyújtani!

14. IDŐTERV AJÁNLÁS (felnőtt)
6:45 – 7:45
8:20 – 8:40
8:45 – 9:05
9:15 – 9:27
9:30 – 09:50
09:55 – 10:20
10:25 – 10:45
10:55 – 11:15
11:25 – 11:40
11:50 – 12:05
12:05 – 12:55
13:05 – 13:25
13:35 – 13:55
14:05 – 14:20
14:30 – 14:50
15:00 – 15:25
15:35 – 15:55
16:05 – 16:25
16:35 – 16:55
17:05 –

REGISZTRÁCIÓS NEVEZÉS
Mx85 Szabad- / Időmérő edzés
Mx65 Szabad- / Időmérő edzés
Mx50 Szabad- / Időmérő edzés
A-B-C kategóriák PÁROS rajtszám, Szabadedzés
A-B-C kategóriák PÁRATLAN rajtszám, Szabadedzés
Mx85 I. FUTAM
Mx65 I. FUTAM
Mx50 I. FUTAM
A-B-C kategóriák KVALIFIKÁCIÓS FUTAMA (1fő/csapat)
Ebédszünet / Pályakarbantartás / Versenyző eligazítás
Mx85 II. FUTAM
Mx65 II. FUTAM
Mx50 II. FUTAM
CSAPATVERSENY A-B DÖNTŐ
Emlékverseny I. futam
CSAPATVERSENY B-C DÖNTŐ
Emlékverseny II. futam
CSAPATVERSENY A-C DÖNTŐ
Eredményhirdetés

(60p)
(20p)
(20p)
(12p)
(20p)
(20p)
(15p+2k)
(12p+2k)
(10p+2k)
(10p+2k)
(50p)
(15p+2k)
(12p+2k)
(10p+2k)
(15p+2k)
(15p+2k)
(15p+2k)
(15p+2k)
(15p+2k)
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15. ZÁRADÉK
Ezen alapkiírás 8 számozott oldalból áll, melyet a MAMS Elnöksége hagyott jóvá.
Érvénybe lépésének ideje: 2019. szeptember 20.
Készítette: ifj. Kerner László Mx szakágvezető,
Ellenőrizte: MAMS Motocross Szakági Tanács, csapatbajnoki verseny szervezője

