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1. Hatály
Jelen szabályzat a Magyar Motorsport Szövetség (a továbbiakban: MAMS) versenynaptárába tartozó
sportrendezvényekre terjed ki.

2. Sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró közreműködése a versenyeken
2.1. Az Elnökség a Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégiumon keresztül a MAMS
versenynaptárában szereplő sportrendezvényekre, a MAMS Általános Sportszabályzatában és jelen
szabályzatban előírt feladatok végrehajtására sportfelügyelőket, és indokolt esetben vezetőbírókat bíz
meg.
2.2. A Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium tagjai közül a versenyigazgatókat a MAMS
versenynaptárában szereplő sportrendezvényekre, a MAMS Általános Sportszabályzatában és jelen
szabályzatban előírt feladatok végrehajtására az adott sportrendezvény szervezője bízza meg.
2.3. A versenyek
▪ szabályszerű,
▪ sportszerű
lefolyásának irányításáért az adott versenyre megbízott versenyigazgató és/vagy vezetőbíró felelős.
2.4. A versenyek
▪ szabályszerű,
▪ sportszerű
lefolyásának ellenőrzéséért, valamint a szabályok betartatásáért az adott versenyre megbízott
sportfelügyelő felelős.
2.5. A szabályszerűség biztosítása érdekében a MAMS az alábbi dokumentumokat adja ki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

MAMS Általános Sportszabályzat
MAMS Döntőbíráskodási Szabályzat
Szakági Sportszabályzatok
Szakágak éves bajnokságainak, kupáinak alapkiírása,
MAMS Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégiumának működési szabályzata,
MAMS Sportbírók általános működési szabályzata,
MAMS elnökségi, szakági tanácsi határozatok.

3. A Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium tagjai
3.1. A Kollégium tagja valamennyi, az adott évre érvényes
• sportfelügyelői,
• és/vagy versenyigazgatói (angol megfelelője: clerk of course)
• és/vagy vezetőbírói (angol megfelelője: referee)
igazolvánnyal (továbbiakban: igazolvány) rendelkező személy. A Sportfelügyelői és Versenyigazgatói
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Kollégium olyan sportszakmai testület, amely tevékenységét önállóan, a szakágaktól szervezetileg és
működésében függetlenül, kizárólag a Sportszakmai kollégiumnak alárendelve végzi.
3.2. A Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium vezetőjét és további 2 fő tanácstagját az Elnökség
nevezi ki mandátuma idejére. A Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium vezetője a kollégium
tanácstagjaira javaslatot tehet. A Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégiumi Tanács a kollégium
ügyintéző-képviseleti szerve, működésére az elnökség működéséről szóló szabályok irányadóak.
3.3. Sportfelügyelői, versenyigazgatói és vezetőbírói tevékenység feltételei:
A MAMS tisztségviselője az a magyar, illetve bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi
állampolgár lehet, aki:
18. életévét betöltötte,
büntetlen előéletű,
sportfelügyelői és versenyigazgatói tevékenységének egészségi akadálya nincs,
rendelkezik minimum 3 év (MAMS sportbírói, vagy technikai felügyelő, vagy értékelés vezetői)
tapasztalattal,
e) a MAMS sportfelügyelői és versenyigazgatói tanfolyamát eredményesen elvégezte és érvényes
vizsgát tett. Sportfelügyelői és versenyigazgatói tanfolyamon az a személy vehet részt, aki az a),
b), c) és d) pont szerinti feltételnek megfelel, és rendelkezik valamelyik MAMS szakági tanács
ajánlásával,
f) a MAMS Általános Sportszabályzat 10.5 és 10.9 pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
a)
b)
c)
d)

3.4. Azt, aki a 3.3. pont a-f) alpontjai szerinti követelményeknek megfelel, a Sportfelügyelői és
Versenyigazgatói Kollégium Tanácsa regisztrálja és a MAMS titkárság, ennek díjának megfizetését
követően kiállítja számára az érvényes sportfelügyelői és versenyigazgatói igazolványt.
3.5. MAMS sportfelügyelői, versenyigazgatói és vezetőbírói tevékenységet a tárgyévben csak érvényes
igazolvány birtokában lehet végezni a MAMS hivatalos versenynaptárban szereplő versenyeken.
3.6. Az igazolvány birtoklása nem jelenti azt, hogy a MAMS köteles sportfelügyelői, versenyigazgatói
vagy vezetőbírói feladatokkal megbízni annak birtokosát.
3.7. Sportfelügyelők, versenyigazgatók, vezetőbírók kizárólag a MAMS versenynaptárába tartozó,
bajnoki vagy kuparendezvényen, illetve meghívásos versenyen tölthetnek be ilyen tisztséget.
3.8. Versenyre beosztott sportfelügyelőnek, versenyigazgatónak, vezetőbírónak a rendezvényen magánál
kell hordania a tárgyévre érvényesített igazolványát, melyet a rendezvény ideje alatt jól látható helyen
viselnie kell. Az a sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró, aki nincs beosztva a versenyre, az adott
rendezvényen nem viselheti igazolványát.
3.9. A sportfelügyelők, a versenyigazgatók és vezetőbírók a tevékenységüket annak a szakágnak a
versenyein láthatják el, amelynek szabályaiból a megfelelő képzettséggel és tárgyévi továbbképzéssel
bírnak és amelynek minimumvizsgáit (amely szakágak rendelkeznek minimumvizsgával) sikeresen
teljesítették. Egy versenyigazgató vagy vezetőbíró több szakág versenyein is tevékenykedhet,
amennyiben mindegyikre vonatkozóan megfelel a fenti feltételeknek.
3.10. FIM tag motorsport szövetség által kiadott érvényes sportfelügyelői és versenyigazgatói
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igazolvánnyal (licenccel) rendelkező külföldi állampolgárságú személy hazai versenyeken
sportvezetőként működhet, amennyiben a FIM, a FIME, vagy saját nemzeti szövetsége delegálta és a
delegálását a MAMS elismerte.
3.11. A Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégiumi Tanács feladata:
a) a Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium összehívása szükség szerint, de legalább évente
egyszer
b) a MAMS Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium Működési Szabályzatának
karbantartása, aktualizálása és a változtatási javaslatok benyújtása az Elnökség felé elfogadásra,
c) a sportfelügyelők, versenyigazgatók, vezetőbírók regisztrálása, nyilvántartása. Minden felsorolt
személynek a nyilvántartás szerinti személyi adataiban történt változásokat a Sportfelügyelői és
Versenyigazgatói Kollégium Tanácsának 8 napon belül be kell jelentenie,
d) a sportfelügyelők, versenyigazgató, vezetőbírók általános szakmai képzése,
e) sportfelügyelők és vezetőbírók megbízása a versenyekre.
f) a MAMS Titkársággal történő kapcsolattartás,
g) a sportszabályzatok előkészítési munkálataiban való részvétel,
h) a sportfelügyelők, versenyigazgatók, vezetőbírók minősítése,
i) a Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium éves költségvetési javaslatának elkészítése,
j) beszámolás a Sportszakmai Kollégium felé a Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium
tevékenységéről, a sportvezetők helyzetéről,
k) a nemzetközi sportszakmai szemináriumokon résztvevők személyére vonatkozó javaslattétel a
Sportszakmai Kollégium felé.
3.12. A Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium Tanácsának hatásköre:
a) sportfelügyelői, versenyigazgatói, vezetőbírói igazolványok kiadásának elbírálása, azok
érvényesítése, szükség szerinti felfüggesztése a titkárságon keresztül,
b) az Elnökség által jóváhagyott költségvetés szerinti gazdálkodás,
c) javaslattétel a különböző sportbírói felszerelésekre, azok szövetségi hitelesítésére,
d) véleményezés és javaslattétel a sportszabályzatok kialakításánál.
3.13. Képzések
Sportfelügyelői és versenyigazgatói továbbképzés és vizsgáztatás csak a Sportszakmai Kollégium
vezetőjének engedélyével, az engedélyben szereplő előadó, vizsgáztató irányításával, a feltüntetett
helyszínen és időpontban végezhető.
4. VERSENYRENDEZÉSI ELŐÍRÁSOK SPORTFELÜGYELŐI ÉS VERSENYIGAZGATÓI
SZEMPONTBÓL
4.1. Sportfelügyelő és vezetőbíró igénylés
A MAMS titkársághoz benyújtott, írásbeli sportfelügyelő és vezetőbíró igénylések alapján történik.
4.1.Versenyigazgató és annak helyettesének megbízása
A versenyigazgatói pozíció betöltésére a szervező bízza meg a Sportfelügyelői és versenyigazgatói
Kollégium tagjai közül, az adott szakágban versenyigazgatói képesítéssel bíró személy(eke)t.
A versenyigazgató helyettesi pozíció betöltésére a már megbízott versenyigazgató javaslata alapján, a
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szervező bízza meg a Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégium tagjai között szereplő személyt.
4.3. Sportfelügyelők és vezetőbírók költségtérítése
A versenyigazgatói tevékenységről való beszámolót a versenyigazgató készíti el. Az elszámolást és az
előírt nyomtatványok alkalmazását a szervező végzi az érvényes versenyigazgatói költségtérítés
mértékének megfelelően (valamint az érvényben lévő egyéb kifizetési szabályok szerint, pl. a gépkocsi
használat).
A sportfelügyelő / vezetőbíró tevékenységről szóló beszámolót a sportfelügyelő / vezetőbíró készíti el.
Az elszámolást és az előírt nyomtatványok alkalmazását a MAMS végzi az érvényes sportfelügyelői
költségtérítés mértékének megfelelően (valamint az érvényben lévő egyéb kifizetési szabályok szerint,
pl. a gépkocsi használat).
A költségtérítés mértékét a MAMS díjtáblázata tartalmazza.
4.4. Elmaradt sportrendezvény
Abban az esetben, ha egy rendezvény elmarad vagy megszakad, de a versenyigazgató és
versenyigazgató-helyettes megjelentek a számukra megadott időben és módon a verseny helyszínén, úgy
a szervező köteles a tevékenységgel eltöltött idő alapján költségtérítési díjat kifizetni, valamint az utazási
költséget a szabályoknak megfelelően téríteni.
4.5. Tárgyi feltételek
Sportfelügyelői és versenyigazgatói munkahelyek (zsűri helyiség) biztosítása minden MAMS
versenynaptárában szereplő rendezvényen kötelező. A zsűri helyiség az időjárástól védett olyan
létesítmény legyen, amely lehetőséget biztosít adott esetben akár zárt zsűri ülés megtartására is. A
helyiségben 2 személy kell a munkavégzéshez alkalmas asztalokat és székeket biztosítani.
4.6. Tevékenységgel eltöltött idő
A sportfelügyelőknek, versenyigazgatóknak, vezetőbíróknak a hivatalos tevékenység megkezdése előtt
az adott szakág szabályozása és a rendezvény időtervének sajátosságai szerint a szükséges
előkészületeknek megfelelő időt hagyva kell a verseny helyszínén megjelenniük, de minimum egy
órával az időtervben szereplő első esemény kezdete előtt. A tevékenységgel eltöltött idő a feladat
elvégzéséhez szükséges időt jelenti.
Az egyes rendezvényeket törekedni kell úgy megtervezni, hogy a sportfelügyelői és versenyigazgatói
tevékenység a 12 egybefüggő órát ne haladja meg. Az oda- és vissza úttal együtt 16 óránál tovább a
közreműködőket igénybe venni nem szabad. Kivétel ez alól a vis major esete.
5. A SPORTFELÜGYELŐI ÉS VERSENYIGAZGATÓI MŰKÖDÉS
5.1 Általános szabályozás
5.1.1. A MAMS sportfelügyelője, versenyigazgatója, vezetőbírója a motorsport versenyek szabályos és
sportszerű lebonyolításának letéteményese.
Ezért a sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró a rendezvény teljes időtartama alatt köteles úgy
viselkedni, hogy tetteivel és fellépésével minden esetben a nyugodt, következetes, korrekt
szabályszerűséget jelezze, biztosítsa.
5.1.12. A sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró alapvető feladata a sport szakszerű szolgálata,
ezért minden ténykedését, magatartását ez jellemezze. A sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró
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kötelessége a versenyt megelőzően a vonatkozó sportszabályok tanulmányozása annak érdekében, hogy
az esetleges szabálytalanságok tényét fel tudják ismerni, illetve szabályszerűen tudjanak eljárni. Ennek
érdekében a sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró minden rendezvényre az adott szakág és
versenytípus szabályrendszerét ismerve érkezzen meg. Ezek a szabályok különösen, de nem
kizárólagosan a MAMS Általános Sportszabályzatában, MAMS Döntőbíráskodási Szabályzatában,
szakági sportszabályzatokban, versenysorozatok alapkiírásában, versenykiírásokban vannak lefektetve.
5.1.3. A sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró tevékenységének időtartama alatt szeszesitalt és
kábítószert nem fogyaszthat, annak hatása alatt nem állhat!
5.1.4. Tevékenységben korlátozó hatású betegségben szenvedő, vagy ilyen gyógyszer hatása alatt álló
sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró a tevékenysége alól felmenthető.
A sportfelügyelő a versenyigazgatót és/vagy vezetőbírót köteles a tevékenysége alól felmenteni, és
helyettesítéséről gondoskodni, ha az a feladatai ellátására alkalmatlan. Az előbbi esetekben költségtérítés
a versenyigazgató és/vagy vezetőbíró részére nem jár.
5.1.5. Amennyiben a sportfelügyelő előzetes értesítés nélkül nem jelenik meg az adott rendezvényen,
ellene fegyelmi eljárás indul, amelyet a versenyigazgató jelentése alapján a MAMS főtitkára
kezdeményez. Ebben az esetben a versenyigazgató köteles végrehajtási utasításban jelezni, hogy a
rendezvény helyszínen tevékenykedő sportfelügyelő nélkül zajlik le. A versenyigazgatói munkával
összeférhetetlen sportfelügyelői feladatokat (zsűri elnöki teendők) ebben az esetben telefonon / online
látja el a Sportszakmai Kollégium vezetője, vagy a Sportfelügyelői és versenyigazgatói Kollégiumi
Tanács tagja vagy bármely sportfelügyelői igazolvánnyal rendelkező MAMS elnökségi tag.
5.1.6. A sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró öltözéke minden esetben feleljen meg a rendezvény
rangjának. Ruházatát úgy válassza meg, hogy az a rendezvényen betöltött feladathoz alkalmas legyen,
úgy sportszakmai, időjárási, mint környezeti szempontból. Megjelenésével minden esetben
pártatlanságát fejezze ki (reklámot megjelenítő, csapatokhoz, versenyzőkhöz való kötődést kifejező
ruhadarabok viselése tilos). Ez alól kivételt képeznek olyan esetek, amikor a Sportszakmai Kollégium
szponzoráció/támogatás útján jut sportbírói felszerelésekhez, ruházathoz (kivéve sportfelügyelők).
Kötelező továbbá zárt cipő viselete. Fürdőruhában, strand- vagy hiányos öltözékben sportfelügyelői és
versenyigazgatói tevékenységet végezni TILOS!
5.1.7. Szabálytalanságra a sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró nem adhat engedélyt a
versenyzőnek, az így adott engedély érvénytelen.
5.2. A versenyigazgató feladatai
5.2.1. A versenyigazgatót minden esetben a szervező bízza meg feladata ellátására.
5.2.2. A megbízott versenyigazgató javaslata alapján kerül megbízásra a sportfelügyelőn és
környezetvédelmi felügyelőn kívüli minden hivatalos tisztségviselő (sportbírók, pályabírók vezetője,
versenyigazgató-helyettes, technikai felügyelő, versenytitkár, időmérés / értékelés és annak vezetője).
5.2.3. A versenyigazgató folyamatos aktív munkájával felelős a rendezvény lefolyásának eredményes és
hatékony irányításáért.
5.2.4. Feladatok:
a) a versenynap elején az első pályaaktivitás előtt minimum egy órával a sportfelügyelővel és
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vezetőbíróval (ha van) közösen a versenypálya állapotának, kialakításának, biztonsági
berendezéseinek (pl. tűzoltókészülékek) ellenőrzése a pályahomológizációs jegyzőkönyv alapján.
Ha szükséges, további biztonsági berendezések kihelyezésének elrendelése és ellenőrzése.
b) folyamatos kapcsolattartás a rendezővel, sportfelügyelővel, vezetőbíróval (ha van), egészségügyi
szolgálattal illetve biztonsági személyzettel a rendezvény egész ideje alatt.
c) az első pályaaktivitást megelőzően felvenni a kapcsolatot az egészségügyi szolgálatokkal és
leegyeztetni a versenynap során várható feladataikat, illetve a beavatkozás (mentés) menetét.
d) a verseny bármely részének megkezdése előtt, illetve, ha a pályát újra megnyitották, a
versenyigazgató vagy az általa kijelölt személy feladata a pálya lezárása, biztosítva ezzel, hogy:

e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)

da) a pálya mentes minden akadálytól,
db) minden pályabíró és hivatalos személy, a mentőszolgálat személyzete a megfelelő helyen
tartózkodik,
dc) a felszerelések a megfelelő helyre vannak helyezve (tűzoltókészülékek, stb.),
dd) minden a pályára be- és onnan kivezető út le van zárva,
de) kommunikációs lánc ellenőrzése megtörtént (rádiópróba minden rádiós ponttal)
biztosítani azt, hogy minden hivatalos személy a helyén legyen, készen állva feladatuk ellátására,
csakúgy, mint az egészségügyi szolgálatok.
elhalasztani (salak és quad szakág esetén javaslatot tenni) a rendezvény kezdetét valamilyen
sürgős biztonsági ok miatt, vagy (kivéve salak és quad szakág) leállítani a versenyt, vagy törölni
a rendezvény egy részét, javaslatot tenni a Zsűrinek a rendezvény egészének törlésére (vis
maior).
amennyiben az szükséges, biztonsági okokból megtiltani egy versenyző vagy versenyzőtárs,
vagy egy motorkerékpár rendezvényen való további részvételét (kivéve salak és quad szakág).
a rendezvény ideje alatt, amennyiben a korábban elfogadott versenykiírástól el kell térni azt
végrehajtási utasítások formájában teheti meg a sportfelügyelő. Így bármilyen módosítási
javaslattal a sportfelügyelőhöz kell fodulni, majd az elkészült végrehajtási utasítást a
versenyigazgatónak is alá kell írnia.
biztosítani azt, hogy a FIM / FIME / MAMS szabályok maradéktalanul betartásra kerüljenek.
törekedni, hogy a sportfelügyelővel szoros együttműködésben hozza meg a hivatalos döntéseket.
a pályabírók jelzése alapján engedélyt ad bármilyen mentőszolgálat alkalmazására a szolgálat
vezetőjével egyetértésben,
azoknak a jelzéseknek a használata, amelyeket kizárólag ő alkalmazhat / rendelhet el (kockás
zászló, futammegszakítás /piros zászló - kivéve salak/, fekete zászló rajtszámmal, stop & go,
rajtkiugrás büntetés rajtszámmal /start penalty/, tapadási viszonyok megváltozásának jelzése).
a pálya felügyelete szabad szemmel, amennyire lehet, illetve zárt rendszerű TV-n, ha ilyen van,
gondoskodni arról, hogy valamennyi pályabírói jelentésről eseménynaplót vezessenek, hogy
megfelelő időben intézkedni lehessen,
megbizonyosodni arról, hogy minden edzés és futam ideiglenes eredménye az esetlegesen
meghozott döntések / büntetések megjelölésével, az értékelés vezetője (ha van) és a
versenyigazgató aláírásaival, a futam lezárását követően mihamarabb kifüggesztésre kerülnek a
hivatalos hirdetőtáblán.
eltávolíttatni a rendezővel azon személyeket a rendezvény helyszínéről, akik nem hajtják végre
egy hivatalos tisztségviselő utasítását.
átadni a zsűrinek, vezetőbírónak a beérkezett óvásokat és letéteket beérkezés sorrendjében
haladéktalanul teljesíti a vezetőbíró szóban (közvetlenül vagy telefonon) vagy írásban adott
utasításait. (salak szakág esetén)
megakadályozni bármely személy kommunikációját a vezetőbíróval, amikor az szolgálatban van
fülkéjében. Ideértve a telefonos kommunikációt is. (salak szakág esetén)
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biztosítani, hogy a sportfelügyelő (salak esetében a vezetőbíró) engedélye nélkül az utolsó
futamot követő 30 percen belül nem távolítsanak el járműveket vagy motorokat a parc fermé
területéről (ha van)!
u) megírni a versenyigazgatói jelentést, összegyűjteni az értékelés vezető (kivéve salak és quad
szakág) és minden végrehajtó tisztségviselő jelentését, valamint minden szükséges információt,
annak érdekében, hogy a dokumentumok átadásával a Zsűrinek megfelelő jelentést tudjon tenni,
és hogy az ideiglenes eredményt a Zsűri véglegesíthesse és a hivatalos eredményt elfogadja.
v) aláírni az esemény végén a megfelelően kitöltött zsűri jegyzőkönyvet/ sportfelügyelői jelentést.
t)

5.3. A vezetőbíró (salak szakág lebonyolítása szerint rendezett eseményeken)
5.3.1. A vezetőbírót a MAMS Sportfelügyelői és versenyigazgatói Kollégium Tanácsa bízza meg.
Napidíját és költségeit a díjtáblázatban meghatározottak szerint a MAMS (adott szakága) téríti.
5.3.2. A vezetőbíró
a) kimagasló és biztos sportszabályzati ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik,
b) a legfelső irányító szerepet tölti be a találkozón és felelős azért, hogy minden szabályt
betartsanak,
c) tanácskozhat Sportfelügyelővel, ha javaslatát szükségesnek tartja.
d) a vezetőbírónak nincs felelőssége a sportrendezvény megszervezésében, és nincsenek végrehajtói
kötelezettségei,
e) megtagadhatja a belépést a bírói fülkébe (munkakörnyezetébe) bármely személynek, kivéve a
versenyigazgatót. Mikor szolgálatban van senki nem beszélhet hozzá engedélye nélkül,
f) a versenyigazgatóval és a sportfelügyelővel közösen köteles megvizsgálni a pályát az edzés és az
első verseny futam előtt,
g) köteles eltiltani bármely versenyzőt a részvételtől, vagy betiltani bármely jármű használatát
edzésen vagy versenyen, amennyiben megítélése szerint ezzel más versenyzőket vagy a
közönséget veszélyeztetné,
h) biztosítania kell, hogy minden döntése, amely hatással lehet vagy különbözik a közzétett
programtól, mint például a futam megismétlése és/vagy a versenyző kizárása, azonnal
kommunikálva legyen a versenyigazgató felé intézkedés céljából,
i) a pálya állagromlása esetén köteles a sportfelügyelőt felhívni egy azonnali zsűri ülés
összehívására, döntés céljából,
j) a Döntőbíráskodási Szabályzat szerint kiróhat büntetést bármely személyre, aki nem tesz eleget
bármely rendelkezésének, vagy megtéveszt, tévedésben tart bárki hivatalos tisztségviselőt, vagy
aki szóval vagy tettel kinyilvánítja a vezetőbíró vagy egyéb feljogosított tisztségviselő döntésétől
eltérő véleményét,
k) edzés vagy verseny során köteles a versenyigazgató által továbbított óvásokkal haladéktalanul,
l) egyetértésben a sportfelügyelővel meg kell győződnie, hogy a versenyzők járműveinek műszaki
ellenőrzése megfelelő módon történik,
m) összhangban a FIM/FIME/MAMS Anti-dopping szabályzatokkal meghatározza milyen
ellenőrzésekre van szükség,
n) megítéli, hogy a versenyzők/csapatok milyen sorrendben értek célba és miután ezt a döntést
bejelentette, az véglegessé válik és nem lehet óvás tárgya.
o) a sportrendezvény végén a sportfelügyelővel közös ülésén aláírja a hivatalos végeredményt.
p) jelentésében felsorolja a kiszabott büntetéseket, óvásokat, döntéseket baleseteket és rendkívüli
eseményeket,
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q) véleményezheti és észrevételt, javaslatot tehet a rendezvény lebonyolításáról.
5.4. A sportfelügyelő (zsűri elnök)
5.4.1. A sportfelügyelőt a MAMS Sportvezetői Kollégiumi Tanácsa bízza meg. Napidíját és költségeit a
díjtáblázatban meghatározottak szerint a MAMS (adott szakága) téríti.
5.4.2. Átfogó, biztos sport- és szabályzati ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik.
5.4.3. A sportfelügyelő köteles azon rendezvényeket megelőzően, amelyekre megbízást kapott, a MAMS
titkárságáról a verseny szabályos lebonyolításához szükséges teljes dokumentációt lekérni.
5.4.4. Feladata a versenynap elején az első pályaaktivitás előtt minimum egy órával a versenyigazgatóval
és a vezetőbíróval (ha van) közösen a versenypálya állapotának, kialakításának, biztonsági
berendezéseinek (pl. tűzoltókészülékek) ellenőrzése a pályahomológizációs jegyzőkönyv alapján. Ha
szükséges, további biztonsági berendezések kihelyezésének elrendelése. Amennyiben nem tartós
használatra épített, hanem 1 alkalomra kialakított versenypályáról van szó, az 1 alkalomra érvényes
pályalicenc megadása.
5.4.5. Az első pályaaktivitást megelőzően az egészségügyi szolgálatokat végző mentős tiszt /
mentőorvossal ki kell töltetnie és aláíratnia az “Egészségügyi szolgálat checklist” megnevezésű
nyomtatványt.
5.4.6. A rendezvény ideje alatt, amennyiben a korábban elfogadott versenykiírástól el kell térni azt
végrehajtási utasítások formájában teheti meg a sportfelügyelő, amelyet a hivatalos hirdetőtáblán is ki
kell függeszteni. Ezen köteles megjelölni az esemény nevét, helyszínét, dátumát a dokumentum
sorszámát és a szóban forgó változtatást, valamint a versenyigazgató és a sportfelügyelő aláírásával
hitelesíteni is kell a dokumentumot.
5.4.7. A zsűrielnöknek biztosítania kell, hogy a zsűri határozatai megfeleljenek a FIM / FIME / MAMS
Sportszabályzatban, a szakági sportszabályzatban és a rendezvény versenykiírásában leírtaknak.
5.4.8. A zsűrielnök határozza meg az egyes zsűri ülések időpontját, és szükség esetén rendkívüli ülést
hívhat össze.
5.4.9. A zsűri elnöknek joga van az ülésekre vendéget hívni, indokolt esetben zárt ülést elrendelni.
5.4.10. A zsűri elnöknek össze kell hívnia a szükséges tisztségviselőket az első ülésre az első hivatalos
edzés megkezdése előtt, melyen a következő anyagokat kell megtárgyalni és jóváhagyni:
a) van-e akadálya annak, hogy a versenyzők és versenyzőtársak részt vegyenek a rendezvényen
(eltiltás, felfüggesztés vagy valamilyen más ok) a versenytitkár, illetve főtitkártól kapott
információk alapján,
b) amennyiben a versenykiírásban változás állt be annak jóváhagyása óta, a versenyigazgató által
elkészített végrehajtási utasítás jóváhagyását,
c) a versenytitkár jelentését. A versenytitkárnak tájékoztatni kell a zsűrit, hogy minden versenyző
rendelkezik a részvételhez szükséges feltételekkel (személyazonosság, megfelelő licenc,
sportorvosi igazolás érvényessége, rajtengedély). Amennyiben a sportorvosi igazolásának
9

érvényességét egy versenyző az adott rendezvényen teszi meg, abban az esetben a versenytitkár
az igazolást köteles begyűjteni és azt átadni a felügyelőnek, aki ezt a hivatalos dokumentációval
együtt továbbítja a MAMS titkárságának,
d) a versenyigazgató jelentését. A versenyigazgatónak tájékoztatnia kell a zsűrit a rendezvény
előkészítéséről, hogy nincs akadálya annak, hogy a rendezvény biztonságosan lebonyolításra
kerüljön,
e) ellenőrzési jelentést arról, hogy a hivatalos tisztségviselők és sportbírók megfelelő képesítéssel
rendelkeznek a rendezvény lebonyolításához.
5.4.11 A zsűri elnöknek alá kell íratnia a szervezővel a sportfelügyelői jelentésben a megfelelő jogi
nyilatkozatot, amellyel a rendező büntetőjogi felelőssége tudatában igazolja, hogy a rendezvény
lebonyolításához szükséges minden hatósági engedélyt megkapott.
5.4.12. Minden hivatalos eseménynap végén a zsűrielnök ülést hív össze, hogy meghallgassa a
versenyigazgató / vezetőbíró és a versenytitkár, ill. más hivatalos tisztségviselők jelentését.
5.4.13. A rendezvény utolsó zsűri ülésén a zsűrielnöknek, a versenyigazgatónak/vezetőbírónak és az
értékelés vezetőjének (ha van) aláírásukkal kell hitelesíteni a verseny eredményét, az egészségügyi
szolgálatot végzők által kitöltetni a baleseti statisztikát.
5.4.14 A zsűrielnök köteles elkészíteni a megfelelően kitöltött zsűri jegyzőkönyvet/ sportfelügyelői
jelentést, amelyet köteles a szükséges csatolt dokumentációkkal együtt (versenyigazgatói jelentés,
technikai gépátvételi jelentés, sportbírók listája, egészségügyi szolgálat checklist, baleseti statisztika,
rajtlista, hivatalos eredmények) megküldeni a MAMS titkárságának postai úton három munkanapon
belül. A sportfelügyelő az elküldött jelentésekről (kivéve a végeredményeket) köteles saját részre
elektronikus másolatot készíteni, amelyet legalább 1 évig megőriz. A sportfelügyelő napidíja és költségei
a MAMS aktuális díjtáblázata szerint csak a titkárságra maradéktalanul és szabályzásnak megfelelően
beérkezett zsűri jegyzőkönyvet/ sportfelügyelői jelentést és csatolt dokumentációkat követően téríthető.
5.4.15. Azon a sportrendezvényen, ahová a MAMS Általános Sportszabályzata szerint nem kötelező
zsűri elnököt delegálni, a sportfelügyelői feladatokat a versenyigazgató – quad és salak szakágban a
vezetőbíró – látja el, és az eredményeket az értékelés vezetője és a versenyigazgató hitelesíti.
5.5. Zsűri
5.5.1. A MAMS Általános Sportszabályzatában meghatározott rendezvényeken a zsűri feladatát a
MAMS Sportfelügyelői és Versenyigazgatói Kollégiumi Tanács által delegált sportfelügyelő látja el.
Tehát óvás esetén a MAMS Döntőbíráskodási szabályzata szerint eljárva a sportfelügyelő állapítja meg
az óvás kimenetelét.
5.5.2. A Zsűri a legfőbb ellenőrző szerve a rendezvénynek, de csak a FIM / FIME / MAMS Általános
Sportszabályzatában és mellékleteiben és a versenykiírásban szereplő feladatok tekintetében.
Következésképpen a Zsűri tagjai csak a FIM / FIME / MAMS-nak tartoznak felelősséggel. A Zsűri tagjai
a rendezés azon sportszakmai oldaláért felelősek, amellyel kapcsolatban végrehajtó szerepet töltenek be.
Minden jogi felelősség a szervezőt terheli.
5.5.3. A Zsűrinek nincs joga megváltoztatni a FIM / FIME / MAMS Általános Sportszabályzatban és
mellékleteiben foglaltakat, vagy hozzátenni azokhoz. Azonban fel van jogosítva különleges esetekben a
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döntéshozatalra, az alábbiak szerint:
a) kizárólag jogosult és köteles határozatot hozni a rendezvény során felmerült óvásokkal
kapcsolatban. Azokon a versenyeken, ahová a MAMS Általános Sportszabályzat alapján nem
küld sportfelügyelőt/ zsűrielnököt, a versenyigazgató – quad és salak szakágban a vezetőbírójogosult határozatot hozni a rendezvény során felmerült óvásokkal kapcsolatban.
b) minden büntetés kiszabásánál a Döntőbíráskodási szabályzat szerint kell eljárnia.
c) jogosult arra, hogy a versenyigazgató, vezetőbíró vagy a szervező kérésére a rendezvény
megkezdését elhalassza, a versenypálya, vagy a biztonsági berendezések állapotát javíttatsa,
illetve a rendezvényt idő előtt megállítsa, vagy törölje biztonsági okból vagy bármely más vis
maior következtében a rendezvényt vagy annak egy részét.
5.5.4. A következő személyek vehetnek részt a zsűri ülésén szavazati jog nélkül:
a) a versenyigazgató
b) a MAMS Elnökségének tagjai, az adott sportág szakágvezetője, a MAMS főtitkára
c) a környezetvédelmi felügyelő
d) a résztvevő versenyzők/csapatok nemzeti szövetségei által hivatalosan delegált nemzeti küldöttek
e) versenytitkár / szervező képviselője
5.5.5. Szavazás a Zsűri ülésen
A szavazattal rendelkező zsűri tagok hiányában csak a zsűrielnök rendelkezik szavazati joggal.
5.5.6. A Zsűri határozatainak kihirdetése
A sportrendezvény közben hozott Zsűri határozatokat, és a jóváhagyott eredményeket haladéktalanul ki
kell hirdetni. A Zsűri határozatokat a hivatalos hirdetőtáblán is ki kell függeszteni. Ebben meg kell
jelölni az esemény nevét, helyszínét, dátumát, a dokumentum sorszámát és a szóban forgó Zsűri
határozatot, amelyet a Zsűri elnöke aláírásával hitelesít.
5.5.7. A Zsűri ülések jegyzőkönyve / Sportfelügyelői jelentés
5.5.7.1. A Zsűri ülések jegyzőkönyvének a rendezvény rangjától függően a FIM / FIME / MAMS
hivatalos nyelvén kell elkészülnie. A jegyzőkönyveket a Zsűri titkára készíti el, és azt a titkárnak és a
Zsűri Elnökének alá kell írnia.
5.5.7.2. A Zsűri jegyzőkönyveknek/sportfelügyelői jelentésnek tartalmazniuk kell a kiszabott
büntetéseket, a benyújtott óvásokat (azokról egy másolatot mellékelni kell), és az ezekkel kapcsolatban
hozott döntéseket. Tartalmazniuk kell továbbá a versenyigazgatói jelentést, technikai gépátvételi
jelentést, sportbírók listáját, egészségügyi szolgálat checklistet, baleseti statisztikát, rajtlistát, hivatalos
eredményeket. A Zsűri a jegyzőkönyvben rögzíti a véleményét a rendezvényről, és megjegyzéseket,
észrevételeket fűzhet a rendezvény lebonyolításával kapcsolatban.
5.5.7.3. Sportfelügyelői jelentés esetén azt a sportfelügyelőnek és a versenyigazgatónak kell aláírnia.
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5.6. Nemzeti Küldött
5.6.1. Minden FIM tag Nemzeti Szövetség, amelyiknek versenyzője vagy csapata indul egy FIM / FIME
Bajnoki vagy Díjrendezvényen, jogosult a rendezvényre Nemzeti Küldöttet küldeni. A Nemzeti Küldött
FIM / FIME Sportfelügyelői, Versenyigazgatói vagy Vezetőbírói licenccel kell, hogy rendelkezzen. A
kijelölést a Nemzeti Szövetségnek írásban kell megküldenie a rendező ország Nemzeti Szövetségének
nem később, mint 15 nappal a rendezvény előtt.
5.6.2. A Nemzeti Küldött képviseli a saját Nemzeti Szövetségét, valamint annak versenyzőit.
5.6.3. A Nemzeti Küldött jogosult:
a) részt venni a nyílt Zsűri üléseken.
b) megismerni a rendezvény dokumentumait, beleértve a Zsűri jegyzőkönyveket is.
c) kérdéseket feltenni és problémákat felvetni a Zsűri felé.
d) olyan belépőkártyával rendelkezni, amely a rendezvény jellegéhez képest a lehető legtöbb helyre
belépését bíztosít számára.
5.6.4. Amennyiben a külföldi FIM/FIME tagszövetség által megrendezésre kerülő forduló eredménye
beleszámít az adott MAMS szakág bajnokságának eredményébe, abban az esetben a Sportfelügyelői és
Versenyigazgatói Kollégium köteles 1 MAMS nemzeti küldött delegálására. A MAMS küldött feladata a
nemzeti küldött jogosultságain felül egy olyan hivatalos, a verseny külföldi Zsűrije által jóváhagyott,
papíralapú eredménylista beküldése a MAMS titkárságára, amelyen megállapíthatóak a bajnokság
pontozásához szükséges résztvevők és azok eredményei.
6.
SPORTFELÜGYELŐ,
MINŐSÍTÉSE

VERSENYIGAZGATÓ,

VEZETŐBÍRÓ

NEMZETKÖZI

6.1 Nemzetközi minősítés
Sportfelügyelői, versenyigazgatói, vezetőbírói FIM / FIME licenc megszerzése (nemzetközi minősítés)
csak a Sportszakmai Kollégium Tanácsának jóváhagyása után lehetséges.
6.2. Fegyelmi felelősségre vonás
Ha a sportfelügyelő, versenyigazgató, vezetőbíró tevékenységével összefüggésben fegyelmi vétség
gyanúja merül fel, a zsűrielnök, vagy a versenyigazgató ezt a jelentésében rögzíti, amelyet a MAMS
főtitkárának továbbít, és amelyben indítványozza fegyelmi eljárás megindítását. A fegyelmi eljárás
kezdeményezése ilyen esetben a MAMS főtitkárának feladata. A sportfelügyelő, versenyigazgató,
vezetőbíró elleni fegyelmi eljárás kezdeményezéséről a MAMS főtitkára a Sportfelügyelői és
Versenyigazgatói Kollégium vezetőjét azonnal értesíteni köteles.
7. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Jelen szabályzatot a MAMS elnöksége 2021. február 26. napján elfogadta, rendelkezései 2021. február
27. napjától hatályosak.
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