JEGYZŐKÖNYV

MAMS Salak Szakági Tanácsának megbeszéléséről
Helyszín: Semann Étterem különterme, Debrecen
Daragó Gábor

szakági tanácsadó

Résztvevők
tanácskozási joggal:
/vendég/

Résztvevők szavazati joggal:
Telefonos kapcsolaton keresztül:

Napirendi pont
1.

Téma
Jegyzőkönyv vezető
megválasztása

Előzmény/információ

Szakági határozat

Szakágvezető felkérte Piroska Edit-et Szakágvezető felkérte Piroska Edit-et a jegyzőkönyv vezetésére. Hitelesítését a
a jegyzőkönyv vezetésére
szakágvezető végzi a MAMS Titkárságnak történő megküldést megelőzően

Füzesséry Erik
Albók József
Piroska Edit
Szilvási Péter
Baráth Norbert

szakágvezető
szakági tanácstag
szakági tanácstag
szakági tanácstag
szakági tanácstag

Szavazati arány
[igen/tart./nem]

Teendő

4/0/0

2.

Napirendi pontok

Előzetesen megküldött napirendi
pontok és anyagok elfogadása

Előzetesen a szakágvezető által megküldött napirendi pontok elfogadára kerültek, újabb
felvételre kérés, javaslat nem érkezett, így elfogadásra került. A résztvevők a megküldött
anyagokat részletesen áttanulmányozták. Hivatkozott levél jelen jegyzőkönyv melléklete.

4/0/0

3.

Szakági SZMSZ elfogadása

A szakági tanács alapvető működési
szabályzata.

A szakági tanács elfogadta a jkv. Mellékletét képező SZMSZ-t

4/0/0

Szakági kommunikációért
felelős kinevezése

Előzetes egyeztetést követően
Szegedi Máté kerül felkérésre ezen
feladat ellátására

5.

MAMS Pályainspekciók
vezetőjének kijelölése

A szakági tanács elfogadja a három vezető inspektor személyét. Kinevezésük visszavonásig
érvényes.
Minden inspekcióra további legalább egy fő szakági tanácstag jelenléte kötelező, de a
Pályainspekció vezetőnek kijelöli a
pályatulajdonosa/pálya üzemeltetője/klubvezetője ebbe nem számít bele. Előzetes egyeztetés
szakág: Piroska Edit, Daragó Gábor és szükséges minden esetben a MAMS Környezetvédelmi felelősével, valamint Dr Rónai
Füzesséry Erik
Györggyel egészségügyi szempontokról.
Minden FIM/FIME pályainspekcióra egy főt a szakági tanács delegál a MAMS képviseletére.
Inspekció vezetőjét (inspektort) és a szakági tanácstagot a szakági tanács vezetője kéri fel,
jelöli ki.

6.

Spotbírói képzés(ek)
időpontjai és helyszíne,
oktatók/vizsgáztatók
kijelölése, ellátása

7.

Új versenyzői licenc
megszerzésének feltétele
(minimum vizsga)

8.

Döntés MAMS sorozatokról

9.

MAMS SALAK
Sportszabálykönyv

4.

A szakág tanács elfogadja, hogy Szegedi Máté a szakág jóváhagyásával a salak szakágot
képviselje, A szakági kommunikációt megszervezze és megvalósítsa.

A szakági tanács elfogadja a sportbírói oktatók, vizsgáztatók személyét.
Sportbírói személyzet összefogására, koordinálására Erlitz Imre kerül felkérésre. Időpont(ok),
helyszín(ek) kijelölése Ő feladata.
Sportbírói koordinátor: Erlitz Imre
Oktatók/vizsgáztatók: Piroska Edit, Daragó Gábor, Füzesséry Erik
Oktatók, vizsgáztatók: Piroska Edit,
Számonkérés: 10 kérdéses tesztlap, 80%-os megfelelési küszöbbel.
Daragó Gábor és Füzesséry Erik
Sportbírók napi egyszeri étkezéséről vagy ellátásáról (étel, ital) minden 6 óra jelenlétet
meghaladó rendezvény esetében a szervezőnek gondoskodnia kell díjmentesen a napidíjon
felül.
Minimum vizsgát csak a versenynaptárban szereplő MAMS eseményeken lehet tenni és
annak tényét a versenykiírásban, valamint annak időtervében szerepeltetni kell.
A miniumum vizsga két részből áll, elméleti kérdések, melyeket a versenyen résztvevő
tisztségviselők (felügyelő, vezetőbíró, versenyigazgató, technikai vezető) állít össze és tesz
fel elbeszélgetés formájában, valamint gyakorlati részből áll.
A gyakorlati rész három részre tagozódik:
1) A versenyzőjelölt egy segítővel a motorját beindítja.
2) A versenyzőjelölt szabályos startot követően a limitidő alatt biztonságosan megteszi a négy
kört (amennyiben szabálytalan a rajt, elhagyja a pályát vagy motorja leáll úgy a vizsga nem
Új (vagy kategóriát váltó vagy több
tekinthető sikeresnek).
mint két szezont kihagyó) versenyzők
3) A versenyzőjelölt a négy kör leintése után elhagyja a pályát és a depóban a szabályok
csak elméleti és gyakorlati vizsga után
szerint leállítja és elhelyezi a motorját a parc farme-ban (ha az adott versenyen nincs, akkor
kaphatnak versenyzői licencet.
boxában).
A limitidő pálya hossztól és kategóriától függetlenül: 2 perc
Mind az elméleti, mind a gyakorlati résznek megfelelt minősítésűnek kell lenni a sikeres
vizsgához. A vizsga végső minősítője a verseny felügyelője.
A minimum vizsga előzetes feltétele, licence kérelem benyújtása a MAMS titkárságához, és a
licenc kérelemhez csatolandó dokumentumok hiánytalan megküldése, MAMS és biztosítási
díjak megfizetése a vizsgát megelőzően legalább 15 nappal. Sikertelen vizsga esetén a
MAMS-nak befizettet díjak nem kerülnek visszafizetésre, azok a felmerült költségekre
kerülnek fordításra. Minimumvizsgának a szakág felé költsége nincs.
A szakági tanács döntése értelmében a MAMS Kupa nem kerül kiírásra. A magyar felnőtt
országos bajnokság a MAMS Általános Sportszabályzat 9.8.1. pontja értelmében Szakági
kiemelt kategóriában lesz jelölve. Két fordulóban kerül kiírásra, Nagyhalászban illetve
MAMS Kupa és Magyar Bajnokság
Debrecenben.
Egyéb amatőr verseny megrendezhetőségét támogatja a Szakág, melynek kiírásának
kidolgozása a rendező feladata. Erre jelezte Szilvási Péter hajlandóságát.
MAMS SALAK Sportszabálykönyv

Szakági tanács döntött arról, hogy a MAMS SALAK Sportszabálykönyv megalkotására a FIM
Track Racing Application 2020.01.14 szabálykönyvének hivatkozásaival kívánja megalkotni
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Jegyzőkönyv sorszáma:

SALAK-01/2020

Dátum:

2020. január 30.

Határidő

Felelős

azonnal

Piroska Edit, Füzesséry Erik

2020. március 15.

MAMS Titkárság
Nagyhalászi Motorsp. Egyes.,
Speedwolf Sport Kft.
ArenaMoto,
MAMS Titkárság

azonnal
A készülő sportkódexben rögzíteni kell az
elfogadott SZMSZ-t

Érintett

Füzesséry Erik

MAMS Titkárság

4/0/0

azonnal

Szegedi Máté

Nagyhalászi Motorsp. Egyes.,
Speedwolf Sport Kft.
ArenaMoto,
MAMS Titkárság

4/0/0

azonnal

Füzesséry Erik

Piroska Edit,
Daragó Gábor,
Füzesséry Erik,
MAMS Titkárság

Erlitz Imre

Erlitz Imre,
Piroska Edit,
Daragó Gábor,
Füzesséry Erik,
MAMS Titkárság

4/0/0

Képzések, vizsgáztatások helyszínének és
időpontjának megszervezése

azonnal

4/0/0

A Sportkódex elkészítése

azonnal

4+1/0/0

A felnőtt országos bajnokság alapkiírásának
elkészítése

2020. február 15.

4/0/0

MAMS Titkárság

Piroska Edit,
Füzesséry Erik,
Szilvási Péter

Nagyhalászi Motorsp. Egyes.,
Speedwolf Sport Kft.
ArenaMoto,
MAMS Titkárság

Piroska Edit, Füzesséry Erik

MAMS Titkárság

JEGYZŐKÖNYV

MAMS Salak Szakági Tanácsának megbeszéléséről
Helyszín: Semann Étterem különterme, Debrecen
Daragó Gábor

szakági tanácsadó

Szavazati arány
[igen/tart./nem]

Teendő

Határidő

Felelős

Érintett

Az APD-re vonatkozó esetleges
magyar szabályozás kerüljön
kidolgozásra, elfogadásra

FIM Track Racing Track Standards szabálykönyv vonatkozó pontjai a pálya biztonsági pontjai
változatlanul.
APD-re vonatkozó eltérésre a szakág megnézi, hogy más országokban mi a gyakorlat (dán,
lengyel…) és azt követően dönt. Alapvetően a jelenleg működő és licencet kiváltani kívánó
pályák esetében ez a kérdés nem releváns, mert rendelkeznek, vagy rövid határidőn belül
fognak rendelkezni érvényes homologizációval rendelkező max 5+2 éves APD rendszerrel.

4/0/0

Külföldi szabályozások beszerzése,
megismerése

folyamatosan

Baráth Norbert, Szilvási Péter,
Piroska Edit, Daragó Gábor,
Füzesséry Erik

MAMS Titkárság

Tervezet és jelölési elv kerül
megvitatásra

Alapelvként meghatározza a szakág, hogy csak olyan szervezetnek adja meg a MAMS salak
szakág a jóváhagyását FIM/FIME esemény rendezésére, aki a megrendezni kívánt FIM/FIME
esemény folyó évében legalább egy MAMS Bajnoki fordulót és további legalább egy szakági
sportrendezvényt (versenyt) megrendez és sikeresen lebonyolít. Amennyiben a FIM/FIME
rendezvény késői dátuma miatt az adott évben azt követően nem lehetséges, akkor azt
megelőzően kell megrendezni, vagy éves kaució bent tartása terhe mellett következő évre
előterjesztheti a szakági tanácsnak engedélyezésre.
Bajnoki, Kupa és Meghívásos versenyt rendezni kívánó szervezetek jelezzék a dátum és a
rendezvény kategóriájának megadásával.
Versenynaptárba rendezvény rögzítésének sorrendje:
1) FIM/FIME rendezvény beírása a naptárba.
2) MAMS Bajnoki forduló(k) rögzítése a naptárba a FIM/FIME naptár figyelembevételével.
3) MAMS Kupa forduló(k) rögzítése a naptárba a MAMS Bajnoki forduló(k)
figyelembevételével.
4) MACEC és egyéb kupasorozat (v2 cup. Alpok-Adria) rögzítése a naptárban
5) Meghívásos események rögzítése a naptárba.
Versenynaptárba rendezvényt megszervező helyszín, rendező rögzítésének elve:
Időpont és/vagy rendezvény kategória és/vagy választási sorrend ütközés esetén az alábbi
eljárást alkalmazzuk a megadott sorrendben egy vagy több rendezvényt szervezni kívánó
rendezők felváltott sorrendben. Egy-egy kategórián belüli több darabszámú esemény is
prioritást jelent, kategóriákon belül nincs rang szerinti differenciálás (pl. U21 kvalifikáció nem
jelent többet, mint 125ccm döntő).
1) FIM rendezvényt rendező választ,
2) FIME rendezvényt rendező választ,
3) MAMS Szakági Díjkiosztót rendező választ,
4) MAMS Bajnoki forduló(ka)t rendező választ,
5) MAMS Kupa forduló(ka)t rendező választ,
6) MACEC és egyéb kupa forduló(ka)t rendező választ
7) Meghívásos verseny(eke)t rendező választ.
További ütközés esetén magasabb összeget licitet kínálóé a választás joga. Licit induló tétele
300.000 Ft, licit lépcső 150.000 Ft. A licitből befolyt összeg a MAMS salak szakági keretbe
kerül.

4+1/0/0

2020. február 15., Szo

Baráth Norbert,
Albók József,
Füzesséry Erik

MAMS Titkárság

Telefonos kapcsolaton keresztül:

10.

11.

MAMS pályákra vonatkozó
szabályok

MAMS Versenynaptár
véglegesítése

2020. január 30.

Szakági határozat

Résztvevők szavazati joggal:

Téma

SALAK-01/2020

Dátum:

szakágvezető
szakági tanácstag
szakági tanácstag
szakági tanácstag
szakági tanácstag

Résztvevők
tanácskozási joggal:
/vendég/

Napirendi pont

Jegyzőkönyv sorszáma:
Füzesséry Erik
Albók József
Piroska Edit
Szilvási Péter
Baráth Norbert

Előzmény/információ

A felmerülő időpont és esemény ütközések
feloldásra kell kerüljenek.

Jelen jegyzőköny 11 darab napirendi pontot tartalmaz

Jóváhagyta:
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Füzesséry Erik sk
Albók József sk
Piroska Edit sk
Szilvási Péter sk

