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szakágvezető
szakági tanácstag
szakági tanácstag
szakági tanácstag
szakági tanácstag

Szakági határozat

Szavazati arány
[igen/tart./nem]

Teendő

Határidő

Felelős

Érintett

A szakági tanács elfogadja az alapkiírást, azzal a kitétellel, hogy a 01.5.1. pontban
rögzíteni szükséges, hogy a fordulatszám limiter használata nem kötelező. A
Bajnokságban csak érvényes homologizációval rendelkező kipufogók, és kipufogó
védőlemez használhatóak. Mondat pedig az alábbiak szerint módosul:A Bajnokságban
csak 2015. év utáni homologizációval rendelkező kipufogók, és kipufogó
védőlemez használhatóak.

5/0/0

Az alapkiírás tervezetben rögzíteni

azonnal

Füzesséry Erik

Füzesséry Erik

A szakági tanács a megalakult MAMS Technikai kollégiumba, mint Salak szakági
képviselőnek elfogadja Daragó Gábor személyét a MAMS Technikai Kollégiumának
tagjaként.

5/0/0

Titkárságnak megküldeni

azonnal

Füzesséry Erik

nincs

Következő szakági tanács ülése, mely lehetőség szerint személyesen történik. Az
esemény helyszínének Albók József meghívására a Nagyhalászi Speedway pálya került
elfogadásra.
Időpontja: 2020. március 27., péntek kezdési időpont később kerül pontosításra

5/0/0

nincs

2020. március 27.

Albók József

A Magyar Bajnokság alapkiírásának megfelelően a
keretnévsort össze kell állítani

A szakági tanács felkéri a két rendező klubot – és bármely többi tanácstagot is –, hogy
jelöljön ki a MAMS licences versenyzőkön kívül legalább 20 fő versenyzőt. A
keretnévsort a MAMS licences versenyzők és a kijelölt versenyzők elfogadása után a
következő szakági ülésen fogja a szakági tanács összeállítani.

5/0/0

A külföldi versenyzők megnevezése

2020. március 27.

Albók József,
Baráth Norbert

1.

Magyar Bajnoki alapkiírás
elfogadása

2.

Salak szakági tanácstag
A MAMS technikai kollégiuma újra megalakul, annak
delegálása a MAMS Technikai
vezetője meghívta kollégiumi tagnak Daragó Gábort
kollégiumába

3.

Következő szakági ülés
időpontja

4.

Magyar Bajnoki keretnévsor

5.

Meghívásos versenyek
vezetőbíróinak kijelölése

A szakági tanács felkéri Baráth Norbertet, hogy a MAMS versenynaptárában szereplő
A MAMS Titkársága megkérte a szakágvezetést, hogy meghívásos eseményekre a vezetőbírók személyét adja le a következő szakági gyülés
a versenyeken ténykedő vezetőbírók és felügyelők időpontjáig. Amennyiben még más klub is kíván meghívásos eseményt rendezni, abban
felkérését, előzetes egyeztetését végezze el.
az esetben feléjük is az előzetes kijelölést kérjük.
Felkérhető személyek: Piroska Edit, Daragó Gábor, Füzesséry Erik

5/0/0

A vezetőbíró kijelölésnek megküldése

2020. március 27.

Baráth Norbert

Baráth Norbert

Nevezői licenc díjának
csökkentése

Az Arenamoto Hungary Sport Kft, a Nagyhalászi
Motorsportért Egyesület és a SpeedWolf Sportszervező
Nonprofit Kft email-ben megküldött beadványában kérte
a nevezői/rendezői licenc díjának csökkentését.
Füzesséry Erik szakágvezető előzetesen megküldte
minden szakági tanácstagnak e-mailben ezzel
kapcsolatos ellenérveit.

3/0/2

Titkárságnak megküldeni

folyamatos

MAMS Titkárság

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

6.

7.

Kaució eltörlése

8.

FIM Europe 125ccm

9.

Szakági megbeszélésről
készült jegyzőkönyv
jóváhagyása

A 2020-as Magyar Bajnokság átdolgozott
alapkiírásának elfogadása

A szakági tanács döntése alapján a 300.000.-Ft-os licencek díja 100.000.-Ft-ra
mérséklődik.

Az Arenamoto Hungary Sport Kft, a Nagyhalászi
Motorsportért Egyesület és a SpeedWolf Sportszervező
A szakági tanács a díjtáblázatban szereplő kaució (500.000.-Ft) összegét eltörli, azzal,
Nonprofit Kft email-ben megküldött beadványában kérte
hogy a tavalyi évről az 500.000.-Ft csak annak a klubnak fizethető vissza teljes
a kaució összegének eltörlését.
mértékben, akire a szakági tanács büntetést nem rótt ki. Ilyen esetben a büntetési
Füzesséry Erik szakágvezető előzetesen megküldte
tétellel csökkentett kaució kerülhet csak visszafizetésre.
minden szakági tanácstagnak e-mailben ezzel
kapcsolatos ellenérveit.
Nyilatkoztatásra kerül a potenciális 125ccm kategóriában indulni kívánó Török Nándor,
MAMS rendelkezik 1fő versenyző indulási jogával a FIM
kíván-e élni indulási jogával.
Europe sorozatában
Továbbá megvizsgálja a szakág, hogy tud-e, kíván-e külföldi versenyzőt MAMS
licenccel ebben a kategóriában indítani.
Füzesséry Erik az alábbiakról adott tájékoztatást:
A jegyzőkönyvet Piroska Edit állítja össze, melyet minden esetben Füzesséry Erik
Albók József felvetésére kerüljön kijelölésre legalább 1
átolvas és ezt követően minden szakági tanácstagnak e-mailben megküldi. Ezt
fő jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a szakági
követően 24 órá áll mindenki rendelkezésére, hogy észrevételeit megtegye, ha nem az
megbeszélésekről készült jegyzőkönyvet jóváhagya.
került jegyzőkönyvezésre ami elhangzott. Ezt követően a jegyzőkönyv megküldésre
kerül a MAMS Titkárságnak, mint a szakági tanács által jóváhagyott jegyzőkönyv.

MAMS Titkárság
MAMS Technikai kollégium,,
Daragó Gábor,
Albók József,
Baráth Norbert,
Piroska Edit,
Szilvási Péter,
Füzesséry Erik
Albók József,
Baráth Norbert,
Piroska Edit,
Szilvási Péter,
Füzesséry Erik

3/1/1

Titkárságnak megküldeni

folyamatos

MAMS Titkárság

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

5/0/0

Török Nándor megnyilatkoztatása.
Potenciális külföldi versenyző
megnyilatkoztatása.

2020. március 27.

Füzesséry Erik,
Szilvási Péter

MAMS Titkárság
Török Nándor

5/0/0

Észrevétel megküldése, ha van

2020. március 4., Sze

Albók József,
Baráth Norbert,
Piroska Edit,
Szilvási Péter,
Füzesséry Erik

Albók József,
Baráth Norbert,
Piroska Edit,
Szilvási Péter,
Füzesséry Erik

Jelen jegyzőköny 9 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.

