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Szakági határozat

1.

Magyar Bajnoki sorozat
lebonyolítása

2.

Edzések szervezése

3.

Zárt kapus rendezvények

4.

5.

6.

Nemzetközi (FIM, FIME)
sorozatok, versenyek

MAMS pályainspekciók
megtartása

MAMS Salak Alapkiírás
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Teendő

Határidő

Felelős

Érintett

A szakági tanács határozottan kinyilvánította, hogy minden erejével és eszközével azon
lesz, hogy a Magyar Bajnoki sorozat lebonyolításra kerüljön és 2-3 bajnoki fordulót
Korábban elfogadott Magyar Bajnoki sorozat
követően magyar bajnokot hirdessen.
lebonyolítását milyen módon érinti a koronavírus hazai
Jelen jogszabályok értelmében erre reálisan augusztus 15-ét követően még
módosított intézkedései.
augusztusban, szeptemberben vagy október során kerülhet sor.
Látunk arra reális esélyt, hogy megrendezésre kerüljön
A Szakági Tanács megvizsgálta minden lehetőségét, hogy pusztán csak magyar – akár
a Magyar Bajnokság? Ha igen hány forduló és kb.
amatőr – sportolóval történő lebonyolítását a Bajnokságnak, de azt alapvetően
melyik időszakban?
biztonsági okokra és a Bajnoksághoz méltó színvonal megőrzése érdekében elvetette.
Csak magyar résztvevővel történő lebonyolítás
Így az eredeti elképzeléshez azonosan külföldi versenyzők meghívásával kell feltölteni
lehetőségének megvizsgálása.
a szabad helyeket, amint a szabad utazás az érintett országokból és vissza
engedélyezett lesz.

5/0/0

nincs

azonnal

Füzesséry Erik

MAMS Titkárság
Nagyhalászi Msp. Egy.
Arenamoto Kft.,
Speedwolf Motorsp. Kft.,

A 170/2020 (IV.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) b)
értelmében sportegyesület által szervezett edzésen
történő részvétel engedélyezett.

Érvényben levő rendelkezések értelmében az erre jogosult sportegyesületek élni
kívánnak a motoros edzések szervezésével és megtartásával.
Ezen edzések időpontjáról a szervező egyesületek minden esetben tájékoztatják a többi
egyesületet és egyidejüleg a Szakági Tanácsot.
Edzéseken részt vehet minden 2020. évre érvényes MAMS licences versenyző illetve
minden olyan sportoló aki érvényes sportorvosi igazolással és biztosítással
rendelkezik. A nem MAMS licences sportolok biztosításának elfogadásáról az edzés
szervezője saját hatáskörben dönt.

5/0/0

nincs

azonnal

Füzesséry Erik

MAMS Titkárság
Nagyhalászi Msp. Egy.
Arenamoto Kft.,
Speedwolf Motorsp. Kft.,

A 170/2020 (IV.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) a)
értelmében sportrendezvény nézők nélkül, zárt
körülmények között megtartható.

Jelenleg a sportpályát üzemeltetők nyilatkozatai alapján, FIM Europe, Magyar Bajnoki
és meghívásos versenyt nem kívánnak rendezni nézők nélkül, zárt kapus rendszerben.

5/0/0

nincs

azonnal

Füzesséry Erik

MAMS Titkárság
Nagyhalászi Msp. Egy.
Arenamoto Kft.,
Speedwolf Motorsp. Kft.,

Füzesséry Erik tájékoztatta a résztvevőket az eddig már
elhalasztásra és törlésre került fordulókról a FIM
vonatkozásában, ill. arról, hogy a FIME ezidáig törlésről
Baráth Norbert nyilatkozatában megerősítette korábban tett kijelentését, mely korábban
döntést nem hozott még. Egyes országok viszont
már kommunikálásra került a FIME felé, hogy zártkapus, nézők nélküli rendezvényt nem
kormányzati intézkedéseik lévén nem tudnak sem
kíván megszervezni, de erre az érvényben levő intézkedések értelmében augusztus 15versenyt rendezni, sem versenyzőt delegálni.
ig nincs is. Valamint 30nap felkészülési időre szüksége van, hogy biztonságosan
Valamint tájékoztatta a tagokat, hogy a jövő hét kedd
megszervezhető legyen a verseny.
folyamán videokonferencia keretében kell a hazai
helyzetről informálni a FIME vezetőit és ehhez kérte a
FIME SEC QR1 rendezőjének nyilatkozatát.

5/0/0

FIME videokonferencián MAMS érdekek
képviselete és a Debreceni tájékoztatás
megosztása.

2020. május 05.

Füzesséry Erik

Füzesséry Erik,
MAMS Titkárság

5/0/0

MAMS Titkárság informálása,
Időpont egyeztetés

nincs

Piroska Edit,
Albók József

MAMS Titkárság,
Nagyhalászi Msp. Egy.
Piroska Edit

5/0/0

Piroska Edit,
Füzesséry Erik,
MAMS Titkárság,
Speedwolf Motorsport,
Nagyhalászi Motorsp. Egyes.

2020. május 15.

Piroska Edit,
Füzesséry Erik

MAMS Titkárság
Nagyhalászi Msp. Egy.
Speedwolf Motorsp. Kft.,
Piroska Edit,
Füzesséry Erik

Szakági Tanács álláspontja szerint megtartható a pályainspekció amennyiben a pálya
tulajdonosa és a kijelölt vezető inspektor egyeztetett időpontot.
Korábbi Szakági döntés értelmében egy pályainspekción a vezető inspektoron túl
Pályainspekció megtartására ezidáig egy kérelem
további egy fő szakági tanácstagnak jelen kell lennie. Ezen felkérés alól felmentését
érkezett a MAMS Titkárságra, a Nagyhalászi Motorsp.
kérte Baráth Norbert.
Egyes. Részéről.
A Szakági Tanács a Nagyhalászi pálya inspekciójának vezető inspektorának személyére
Piroska Editet javasolja, valamint további legalább egy fő Szakági Tanácstag
részvételét..
Szakági Tanács döntött, hogy Piroska Edit és Füzesséry Erik közösen nézze át a
korábban MAMS felé leadott Alapkiírást és ha abban olyan tény került rögzítésre ami a
MAMS Elnöksége a következő ülésén várhatóan
koronavírus helyzet miatt ellehetetlenült vagy aktualitását vesztette akkor azt javítsa ki
dönteni fog, hogy a 2020. évre leadott Alapkiírások
és jelezze a Szakági Tanács felé. Amennyiben ilyet nem talál, abban az esetben
hatályon kívül helyezik és újat kell beadni.
ismételten adja be a MAMS Titkárság felé. A versenyszervezők pedig az elkövetkező 2
hétben állítsák össze az általuk megrendezni kívánt eseményeket tartalmazó
időpontokat, hogy a Szakági Tanács kiadhassa a frissített versenynaptárat.

Jelen jegyzőköny 6 darab napirendi pontot tartalmaz

Jóváhagyta:

1/2

Füzesséry Erik - szakágvezető sk
Albók József - szakági tanácstag sk.
Baráth Norbert - szakági tanácstag sk.
Piroska Edit - szakági tanácstag sk.
Szilvási Péter - szakági tanácstag sk.

