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1. MAMS ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT
A Magyar Motorsport Szövetség Általános Sportszabályzata (a továbbiakban Általános
Sportszabályzat) az általános sportszabályokat tartalmazza, amelyek alkalmazása és
betartása kötelező minden, a MAMS engedélyezési jogkörébe tartozó rendezvényen és
versenyen.

2. AZ ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI
Minden, a MAMS területén működő szakág általános sport szabályait és a bajnokságok,
kupasorozatok évenkénti alapkiírását jelen Általános Sportszabályzat előírásai szerint kell
elkészíteni. A szakágankénti általános sportszabályok és a bajnokságok, kupasorozatok
évenkénti alapkiírása az Általános Sportszabályzat mellékleteit képezik. Minden új
szabálynak és versenykiírásnak, amelyet a MAMS hagy jóvá, vagy engedélyez, meg kell
felelnie az Általános Sportszabályzat és mellékletei előírásainak.
Egy rendezvény alkalmával, amennyiben ellentmondás tapasztalható az Általános
Sportszabályzat és mellékletei között, minden esetben az Általános Sportszabályzat
előírásai a mérvadók.
A MAMS az Általános Sportszabályzat és annak mellékletét képező sportszabályok
előírásainak figyelembevételével minden szakágban Nyílt vagy Országos Bajnokságot ír ki.
Azokban a szakágakban, ahol erre igény merül fel, további díjrendezvényeket (kupákat)
írhat ki.
A MAMS Bajnokságok és Díjrendezvények speciális szabályait az évente január 31-ig
kiadásra kerülő alapkiírások tartalmazzák.
Az alapkiírásokat a szakág javaslatára a MAMS Elnöksége hagyja jóvá minden év február
1-ig, de legkésőbb az első forduló előtt legalább 45 nappal, és azt követően azokban
változtatást csak az érintett versenysorozat első versenykiírásának jóváhagyásáig lehet
végrehajtani. Bajnoki és kupa forduló csak akkor tartható, ha az alapkiírást a MAMS
elnöksége jóváhagyta.

3. A MAMS TÖRVÉNYES JOGAINAK ELISMERÉSE
Minden MAMS tag, minden szervező és személy, aki részt vesz egy rendezvényen, amely
az Általános Sportszabályzat és mellékletei, továbbá a verseny jóváhagyott versenykiírása
alapján a MAMS illetékességi körében került engedélyezésre, elismeri a MAMS
sporthatósági jogait.
Ezért a MAMS tagok, szervezők és résztvevők kérelmüket elsődlegesen a MAMS legális
fórumai útján érvényesíthetik, és ennek sikertelensége esetén fordulhatnak az illetékes
Sport Főhatósághoz, vagy bírósághoz.

4. AZ ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSE
Abban az esetben, ha a MAMS Általános Sportszabályzata értelmezésében vita merülne
fel, annak és mellékleteinek az értelmezésére a MAMS Elnöksége jogosult.
Amennyiben a vita egy idegen nyelvű dokumentum (versenykiírás) alapján merül fel,
minden esetben a magyar nyelvű változat tekintendő hivatalosnak.

5. AZ ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT BŐVÍTÉSE VAGY MÓDOSÍTÁSA
Az Általános Sportszabályzat és mellékleteinek bővítésére, vagy módosítására minden
esetben a MAMS Elnöksége jogosult, a hatályba lépés időpontjának pontos
meghatározásával.
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Amennyiben
a Kormány
által elrendelt veszélyhelyzet,
egészségügyi
szükséghelyzet körülményei ezt indokolják, a MAMS Elnöksége az akkor irányadó
jogszabályok rendelkezéseit figyelmbe véve az Általános Sportszabályzat
rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg átmeneti időre

6. A MAMS KERETEIN BELÜLI SPORTTEVÉKENYSÉG
A MAMS három, egymástól elkülöníthető területen nyújt lehetőséget a motorsport
művelésére:
A MAMS a Sporttörvényben leírtaknak megfelelően létrehozza, és évente meghirdeti a
versenyrendszerét. A MAMS versenyrendszerébe bele tartoznak mindazok a bajnokságok
és kupák, amelyeket a MAMS az élsport, az utánpótlás sport és a tömegsport területén egy
adott évre alapkiírással meghirdet. A MAMS versenyrendszere szervesen kapcsolódik a
magasabb szintű (FIM Világbajnoki és FIME Európa-bajnoki) versenyrendszerekhez, és a
végső célja, hogy a magasabb versenyrendszerekbe történő részvételre juttassa el
sportolóit.
6.1 ÉLSPORT
Az élsport olyan magas szintű, minőségi sporttevékenység, az a hazai versenyrendszer,
amely a MAMS versenyzői számára kizárólagosan biztosítja a Világbajnoki, Európa-bajnoki
és nemzetközi szinten való versenyzés lehetőségét.
6.2 UTÁNPÓTLÁS SPORT
Az Utánpótlás Sport olyan tudatos sporttevékenység, hazai versenyrendszer, amely az
élsportban való részvételre készít fel
6.3 TÖMEGSPORT
A Tömegsport területe minden olyan szervezett motoros sport tevékenységet, versenyzési
formát, versenyrendszert magába foglal, amely nem tartozik az élsport és az utánpótlás
sport kategóriába.
Mód van arra, hogy a tömegsportból az év során a versenyző az azonos szakág élsport,
vagy az utánpótlás sport területére lépjen, de visszalépésre nincs lehetőség. Az utánpótlás
sport területén versenyzők az élsport eseményein is részt vehetnek.

7. RENDEZVÉNYEK
A MAMS hazánk területén az alábbi rendezvényeket ismeri el a Motorsport területén:
FIM Világbajnoki és Díjrendezvények
FIME Európa-bajnoki és Díjrendezvények
FIM Nemzetközi rendezvények
FIME Nemzetközi rendezvények
Magyarország Nyílt Nemzeti Bajnoki rendezvények (élsport területén)
Magyarország Országos Bajnoki rendezvények (élsport területén)
Magyar Nemzeti Kupa rendezvények (élsport területén)
MAMS Országos (Utánpótlás) Bajnoki rendezvények (utánpótlás sport területén)
MAMS Utánpótlás Kupa (utánpótlás területén)
MAMS Díjrendezvények (Kupák) (tömegsport területén)
Meghívásos rendezvények
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Tilos valamely eseményt Grand Prix néven meghirdetni. Ez a név a FIM Világbajnokságok
számára kizárólagosan van fenntartva.
7.1.1 FIM VILÁGBAJNOKI ÉS DÍJ RENDEZVÉNYEK
A FIM Világbajnoki és Díjrendezvények a FIM versenynaptárában szereplő rendezvények.
Minden szervező Nemzeti Szövetségre, szervezőre, hivatalos személyre, versenyzőre a FIM
Sporting Code előírásai érvényesek.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet minden FIM tagszövetség megfelelő FIM licenccel
rendelkező versenyzője, aki az indulásra jogosultságot megszerzi.
FIM Világbajnoki és Díjrendezvénynek csak az a rendezvény nevezhető, amely a FIM
megfelelő versenynaptárában szerepel, és versenykiírását a FIM engedélyezte. Hazai
rendezésű FIM rendezvényen a FIM és a MAMS zászló használata, a rendezvény hivatalos
kiadványain (versenykiírás, nevezési ív, plakát, műsorfüzet, stb.) a FIM és a MAMS
embléma feltüntetése kötelező.
Hazai rendezésű FIM Világbajnoki vagy Díjrendezvény rendezési igényét a MAMS
titkárságra kell benyújtani. Az igényt az a szakági tanács véleményezi, amelyikben a
szervező a versenyt megrendezni kívánja. Az igényt az elnökség bírálja el. Az igényt, annak
elfogadása után, a MAMS titkársága továbbítja a FIM felé. A rendezés feltétele a MAMS és
a szervező közötti megállapodás megkötése.
A FIM díjtáblázatában előírt versenybejelentési díj és esetleges büntetés megfizetését a
MAMS továbbhárítja a szervezőre.

7.1.2 FIME EURÓPA-BAJNOKI ÉS DÍJRENDEZVÉNYEK
A FIME Európa-bajnoki és Díjrendezvények a FIME versenynaptárában szereplő
rendezvények. Minden szervező Nemzeti Szövetségre, szervezőre, hivatalos személyre,
versenyzőre a FIME Sporting Code előírásai érvényesek.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet minden FIME tagszövetség megfelelő FIME licenccel
rendelkező versenyzője, aki az indulásra jogosultságot megszerzi.
FIM Európa-bajnoki és Díjrendezvénynek csak az a rendezvény nevezhető, amely a FIME
megfelelő versenynaptárában szerepel, és versenykiírását a FIME engedélyezte. Hazai
rendezésű FIME rendezvényen a FIME és a MAMS zászló használata, a rendezvény
hivatalos kiadványain (versenykiírás, nevezési ív, plakát, műsorfüzet, stb.) a FIME és a
MAMS embléma feltüntetése kötelező.
Hazai rendezésű FIME Európa-bajnoki vagy Díjrendezvény rendezési igényét a MAMS
titkárságra kell benyújtani. Az igényt az a szakági tanács véleményezi, amelyikben a
szervező a versenyt megrendezni kívánja. Az igényt az elnökség bírálja el. Az igényt, annak
elfogadása után, a MAMS titkársága továbbítja a FIME felé. A rendezés feltétele a MAMS
és a szervező közötti megállapodás megkötése.
A FIME díjtáblázatában előírt versenybejelentési díj és esetleges büntetés megfizetését a
MAMS továbbhárítja a szervezőre.

7.1.3 FIM NEMZETKÖZI VERSENYEK
FIM nemzetközi rendezvény csak abban az esetben rendezhető, ha az bejelentésre kerül a
FIM nemzetközi versenynaptárába.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet a FIM Világbajnoki licenccel, valamint valamely FIM
tagszövetség által kibocsátott FIM nemzetközi, vagy nemzeti licenccel és érvényes
startengedéllyel, továbbá a rendező ország Nemzeti Szövetsége által kibocsátott nemzeti
licenccel rendelkező versenyző.
A rendezvénynek a FIM Sporting Code előírásai alapján kell lefolynia.
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A FIM nemzetközi rendezvény a szervező szerv Nemzeti Szövetségének égisze alatt zajlik.
Amennyiben egy Nemzeti Szövetség FIM Nemzetközi rendezvényt kíván rendezni egy
másik ország területén, a naptárba történő bejelentés előtt a rendezvény helyszínét
biztosító ország Nemzeti Szövetségének az engedélye szükséges.
Hazai rendezésű FIM nemzetközi rendezvénynek csak az a rendezvény nevezhető, amely
a FIM nemzetközi versenynaptárában szerepel, és versenykiírását a MAMS engedélyezte A
rendezvényen a FIM és a MAMS zászló használata, a rendezvény hivatalos kiadványain
(versenykiírás, nevezési ív, plakát, műsorfüzet, stb.) a FIM és a MAMS embléma
feltüntetése kötelező.

7.1.4 FIME NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK
FIME nemzetközi rendezvény csak abban az esetben rendezhető, ha az bejelentésre kerül
a FIME nemzetközi versenynaptárába.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet a FIM Világbajnoki, FIM Európa-bajnoki licenccel,
valamint valamely FIME tagszövetség által kibocsátott FIM nemzetközi vagy nemzeti
licenccel és érvényes startengedéllyel rendelkező versenyző.
A rendezvénynek a FIME Sporting Code előírásai alapján kell lefolynia.
A FIME nemzetközi rendezvény a szervező szerv Nemzeti Szövetségének égisze alatt zajlik.
Amennyiben egy Nemzeti Szövetség FIME Nemzetközi rendezvényt kíván rendezni egy
másik ország területén, a naptárba történő bejelentés előtt a rendezvény helyszínét
biztosító ország Nemzeti Szövetségének az engedélye szükséges.
FIME nemzetközi rendezvénynek csak az a rendezvény nevezhető, amely a FIME
nemzetközi versenynaptárában szerepel, és versenykiírását a MAMS engedélyezte Hazai
rendezésű rendezvényen a FIME és a MAMS zászló használata, a rendezvény hivatalos
kiadványain (versenykiírás, nevezési ív, plakát, műsorfüzet, stb.) a FIME és a MAMS
embléma feltüntetése kötelező.

7.1.5 MAGYARORSZÁG NYÍLT NEMZETI BAJNOKSÁGA (ÉLSPORT)
Magyarország Nyílt Nemzeti Bajnoki rendezvényei a MAMS Általános Sportszabályzat és
mellékleteinek előírásai alapján rendezhetők, azokat a MAMS és az FIM/FIME nemzetközi
versenynaptárába be kell jelenteni. A szervezőnek MAMS tagsággal kell rendelkeznie.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet a MAMS által kibocsátott, az adott szakágra érvényes
MAMS versenyzői, könnyített vagy napi (a továbbiakban: D) licenccel rendelkező
versenyző, valamint minden, FIM/FIME tagszövetség által kiadott nemzetközi, vagy
nemzeti licenccel, és rajtengedéllyel rendelkező külföldi versenyző.
A Magyarország Nyílt Nemzeti Bajnoki rendezvénynek az a rendezvény nevezhető, amely
a MAMS, és az FIM/FIME versenynaptárában szerepel, és a versenykiírást a MAMS
engedélyezte. A rendezvényen a MAMS és az FIM/FIME zászló használata, a rendezvény
hivatalos kiadványain (versenykiírás, nevezési ív, plakát, műsorfüzet, stb.) a MAMS és az
FIM/FIME embléma feltüntetése kötelező.
(Kivétel a salakmotor szakág, amelyben a versenyzői létszám kötött és a versenyeken
indulási lehetőséget szerző versenyzők körét a szakági bizottság határozza meg.)
7.1.6 MAGYARORSZÁG ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA (ÉLSPORT)
Magyarország Országos Bajnoki rendezvényei a MAMS Általános Sportszabályzat és
mellékleteinek előírásai alapján rendezhetők, azokat a MAMS versenynaptárába be kell
jelenteni. A szervezőnek MAMS tagsággal kell rendelkeznie.
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Ezeken a rendezvényeken részt vehet a MAMS által kibocsátott, az adott szakágra érvényes
MAMS versenyzői, könnyített vagy alkalmi rajtengedéllyel rendelkező versenyző. (kivétel
a salakmotor szakág, amelyben a versenyzői létszám kötött és a versenyeken indulási
lehetőséget szerző versenyzők körét a szakági bizottság határozza meg).
A rendezvényen külföldi licenccel rendelkező versenyző nem állhat rajthoz, amennyiben a
rendezvény a nemzetközi naptárba nem került bejelentésre. Amennyiben az esemény
nemzetközi versenyként kerül lebonyolításra, a külföldi versenyzők a versenyen
értékelésre kerülnek, de bajnoki pontot nem kaphatnak. A magyar versenyzők a külföldiek
eredménylistáról való törlése utáni helyezésüknek megfelelő bajnoki pontot kapják.
A Magyarország Országos Bajnoki rendezvénynek az a rendezvény nevezhető, amely a
MAMS versenynaptárában szerepel, és a versenykiírást a MAMS engedélyezte. A
rendezvényen a MAMS zászló használata, a rendezvény hivatalos kiadványain
(versenykiírás, nevezési ív, plakát, műsorfüzet, stb.) a MAMS embléma feltüntetése
kötelező.

7.1.7 MAGYAR NEMZETI KUPA (ÉLSPORT)
A Magyar Nemzeti Kupa rendezvényei a MAMS Általános Sportszabályzat és mellékleteinek
előírásai alapján rendezhetők, azokat a MAMS versenynaptárába be kell jelenteni. A
szervezőnek MAMS tagsággal kell rendelkeznie.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet a MAMS által kibocsátott, az adott szakágra érvényes
MAMS versenyzői, könnyített vagy alkalmi rajtengedéllyel rendelkező versenyző. (Kivétel
a salakmotor szakág, amelyben a versenyzői létszám kötött és a versenyeken indulási
lehetőséget szerző versenyzők körét a szakági bizottság határozza meg.)
A rendezvényen külföldi licenccel rendelkező versenyző nem állhat rajthoz, amennyiben a
rendezvény a nemzetközi naptárba nem került bejelentésre. Amennyiben az esemény
nemzetközi versenyként kerül lebonyolításra, a külföldi versenyzők a versenyen
értékelésre kerülnek, és pontot kapnak.
A Magyar Nemzeti Kupa rendezvénynek az a rendezvény nevezhető, amely a MAMS
versenynaptárában szerepel, és a versenykiírást a MAMS engedélyezte. A rendezvényen a
MAMS zászló használata, a rendezvény hivatalos kiadványain (versenykiírás, nevezési ív,
plakát, műsorfüzet, stb.) a MAMS embléma feltüntetése kötelező.
7.1.8. MAMS NYÍLT NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG (UTÁNPÓTLÁS SPORT)
A MAMS Nyílt Nemzeti Utánpótlás Bajnoki rendezvényei a MAMS Általános Sportszabályzat
és mellékleteinek előírásai alapján rendezhetők, azokat a MAMS és az FIM/FIME
nemzetközi versenynaptárába be kell jelenteni. A szervezőnek MAMS tagsággal kell
rendelkeznie.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet a MAMS által kibocsátott, az adott szakágra érvényes
MAMS versenyzői, könnyített, Junior (a továbbiakban: J), valamint alkalmi rajtengedéllyel
rendelkező versenyző, valamint minden, FIM/FIME tagszövetség által kiadott nemzetközi,
vagy nemzeti licenccel és érvényes startengedéllyel rendelkező utánpótlás versenyző.
Kivétel a salakmotor szakág, amelyben a versenyzői létszám kötött és a versenyeken
indulási lehetőséget szerző versenyzők körét a szakági bizottság határozza meg.
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7.1.9. MAMS ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG (UTÁNPÓTLÁS SPORT)
A MAMS Országos Utánpótlás Bajnoki rendezvényei a MAMS Általános Sportszabályzat és
mellékleteinek előírásai alapján rendezhetők, azokat a MAMS versenynaptárába be kell
jelenteni. A szervezőnek MAMS tagsággal kell rendelkeznie.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet a MAMS által kibocsátott, az adott szakágra érvényes
MAMS versenyzői, könnyített, J, valamint alkalmi rajtengedéllyel rendelkező utánpótlás
versenyző. (kivétel a salakmotor szakág, amelyben a versenyzői létszám kötött és a
versenyeken indulási lehetőséget szerző versenyzők körét a szakági bizottság határozza
meg).
A rendezvényen külföldi licenccel rendelkező versenyző nem állhat rajthoz, amennyiben a
rendezvény a nemzetközi naptárba nem került bejelentésre. Amennyiben az esemény
nemzetközi versenyként kerül lebonyolításra, a külföldi versenyzők a versenyen
értékelésre kerülnek, de bajnoki pontot nem kaphatnak. A magyar versenyzők a külföldiek
eredménylistáról való törlése utáni helyezésüknek megfelelő bajnoki pontot kapják.
MAMS Országos Utánpótlás Bajnoki rendezvénynek az a rendezvény nevezhető, amely a
MAMS versenynaptárában szerepel, és a versenykiírást a MAMS engedélyezte. A
rendezvényen a MAMS zászló használata, a rendezvény hivatalos kiadványain
(versenykiírás, nevezési ív, plakát, műsorfüzet, stb.) a MAMS embléma feltüntetése
kötelező.

7.1.10 MAMS UTÁNPÓTLÁS KUPA (UTÁNPÓTLÁS SPORT)
A MAMS Utánpótlás Kupa rendezvényei a MAMS Általános Sportszabályzat és
mellékleteinek előírásai alapján rendezhetők, azokat a MAMS versenynaptárába be kell
jelenteni. A szervezőnek MAMS tagsággal kell rendelkeznie.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet a MAMS által kibocsátott, az adott szakágra érvényes
MAMS versenyzői, könnyített, J, valamint alkalmi rajtengedéllyel rendelkező utánpótlás
versenyző (kivétel a salakmotor szakág, amelyben a versenyzői létszám kötött és a
versenyeken indulási lehetőséget szerző versenyzők körét a szakági bizottság határozza
meg).
MAMS Országos Utánpótlás Kupa rendezvénynek az a rendezvény nevezhető, amely a
MAMS versenynaptárában szerepel, és a versenykiírást a MAMS engedélyezte. A
rendezvényen a MAMS zászló használata, a rendezvény hivatalos kiadványain
(versenykiírás, nevezési ív, plakát, műsorfüzet, stb.) a MAMS embléma feltüntetése
kötelező.

7.1.11 MAMS DÍJVERSENYEK- KUPÁK (TÖMEGSPORT)
A MAMS Díjversenyek - Kupák rendezvényei a MAMS Általános Sportszabályzat és
mellékleteinek előírásai alapján rendezhetők, azokat a MAMS versenynaptárába be kell
jelenteni. A szervezőnek MAMS tagsággal kell rendelkeznie.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet minden, a MAMS által kibocsátott, az adott szakágra
érvényes MAMS versenyzői, Könnyített, J, T, valamint napi alkalmi rajtengedéllyel,
valamint más szakág területére érvényes MAMS licenccel rendelkező versenyző, valamint
minden, FIM/FIME tagszövetség által kiadott nemzetközi, vagy nemzeti licenccel és
érvényes startengedéllyel rendelkező versenyző.
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(kivétel a salakmotor szakág, amelyben a versenyzői létszám kötött és a versenyeken
indulási lehetőséget szerző versenyzők körét a szakági bizottság határozza meg). Az
értékelhető versenyzők körét a szakági alapkiírás határozza meg.
MAMS Díjrendezvénynek (Kupa) az a rendezvény nevezhető, amely a MAMS
versenynaptárában szerepel, és a versenykiírást a MAMS engedélyezte. A rendezvényen a
MAMS zászló használata, a rendezvény hivatalos kiadványain (versenykiírás, nevezési ív,
plakát, műsorfüzet, stb.) a MAMS embléma feltüntetése kötelező.

7.1.12 MEGHÍVÁSOS VERSENYEK
A MAMS által engedélyezett meghívásos versenyek rendezvényei a MAMS Általános
Sportszabályzat és mellékleteinek előírásai alapján rendezhetők, azokat a MAMS és külföldi
licenccel rendelkező versenyző indulása esetén a FIM/FIME versenynaptárába be kell
jelenteni. A szervezőnek MAMS tagsággal kell rendelkeznie.
Ezeken a rendezvényeken részt vehet minden, az adott versenyágra érvényes MAMS
licenccel, valamint minden, FIM/FIME tagszövetség által kiadott nemzetközi, vagy nemzeti
licenccel és érvényes startengedéllyel rendelkező versenyző. akinek nevezését a szervező
elfogadta. A versenyeken szintén rajthoz állhat a szervező által kibocsátott alkalmi
rajtengedéllyel rendelkező versenyző.
Meghívásos rendezvénynek az a rendezvény nevezhető, amely a MAMS versenynaptárában
szerepel, és a versenykiírást a MAMS engedélyezte. A rendezvényen a MAMS zászló
használata, a rendezvény hivatalos kiadványain (versenykiírás, nevezési ív, plakát,
műsorfüzet, stb.) a MAMS embléma feltüntetése kötelező.
Az ilyen eseményeken, amennyiben az a nemzetközi naptárakban szerepel, FIM/FIME
zászló használata is kötelező.

7.2 NEMZETI RENDEZVÉNY EGY FIM/FIME NEMZETKÖZI RENDEZVÉNY ALATT
Nemzeti vagy nemzetközi rendezvény betétrendezvényként lebonyolítható egy FIM
Világbajnoki és Díjrendezvény, valamint FIME Európa-bajnoki és Díjrendezvény során, de
közös edzések, versenyek nem rendezhetők, kivéve az enduro sportot.
7.3 VERSENY AUTÓK ÉS MOTORKERÉKPÁROK KÖZÖTT
Autók és motorkerékpárok között minden verseny tilos.
7.4 VERSENY MOTORKERÉKPÁROK ÉS QUAD ÉS/VAGY AUTÓK KÖZÖTT
Biztonsági okokból tilos a versenyzés kétkerekű és oldalkocsis motorkerékpárok, valamint
quadok között, quadok és oldalkocsis motorkerékpárok között, valamint ezen járművek és
autók között.
Ez alól a tilalom alól kivételt képeznek a terep-rally versenyek. A terep-rally versenyeken
el kell különíteni, időben vagy térben, a motorok-quadok és az autók versenyét.
7.5 TILTOTT RENDEZVÉNYEK
Azok a rendezvények, amelyek nem a MAMS Általános Sportszabályzat előírásai alapján
kerülnek megrendezésre, vagy amelyeket a MAMS nem engedélyezett, tiltott
rendezvénynek minősülnek.
Azok a személyek vagy szervezetek, akik részt vesznek az ilyen rendezvényen (szervező,
szponzor, pálya tulajdonos, promoter, versenyző, MAMS tisztségviselői licenccel
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rendelkező és/vagy MAMS tisztséget betöltő személyek) a MAMS Fegyelmi Szabályzatában
foglaltaknak megfelelően felelősségre vonhatók, és büntethetők.
7.6 EGY RENDEZVÉNY ELHALASZTÁSA VAGY TÖRLÉSE
A MAMS Elnöksége megfelelő indokok alapján elhalaszthat, vagy törölhet egy általa
engedélyezett rendezvényt.
7.7 A CÍMEK HASZNÁLATA
Versenyzők esetében:
Csak az a versenyző viselheti a Magyarország nyílt nemzeti, vagy országos bajnoka vagy
kupagyőztes címet, aki az adott, MAMS által kiírt bajnokságot vagy kupasorozatot
megnyerte, azután, hogy annak eredményét a MAMS jóváhagyta és kihirdette.
7.8 PÁLYÁK, RENDEZVÉNY HELYSZÍNEK
Minden versenypályának, amelyen a FIM/FIME/MAMS engedélyezési jogkörébe tartozó
rendezvényt rendeznek, meg kell felelnie a FIM/FIME/MAMS versenypályákra vonatkozó
előírásainak, és adott időtartamra, vagy 1 eseményre érvényes FIM/FIME/MAMS
pályalicenccel kell rendelkeznie.
7.9 RENDEZVÉNYEK SZAKÁGI SZABÁLYOZÁSA (szakági sportszabályzat;
alapkiírások)
A szakágak rendezvényeinek (bajokságok, kupák egyéb sorozatok) szabályait a szakági
sportszabályzat és a sorozat alapkiírása foglalja magában.
7.9.1. A szakági sportszabályzat csak olyan információt és szabályt tartalmazhat, amely a
szakág minden sorozatára igaz (zászlójelzések, technikai előírások, stb.). Azon információk
amelyek megjelennek a szakági sportszabályzatban, azoknak már nem kell megjelenni a
sorozatok alapkiírásában.
7.9.2. Az alapkiírások külön versenysorozatonként kell, hogy elkészüljenek. Így egy
alapkiírás nem tartalmazhatja egyszerre egy bajnokság és egy kupasorozat szabályait.
Az alapkiírások semmi esetben sem enyhíthetnek a mindenkor érvényben levő MAMS
Általános Sportszabályzat által meghatározottakon, de további feltételeket határozhatnak
meg.
Az alapkiírásoknak minden esetben tartalmaznia kell a következő információkat:
• A kategóriák meghatározása
• Részvételi jogosultság feltételei (életkor, hengerűrtartalom, stb.)
• Nevezés formái és menete
• Kategóriák technikai meghatározása
• Ruházat és felszerelés előírásai
• Versenykiírás segédlet
• Versenypályákra vonatkozó szabályok
• Tisztségviselőkre vonatkozó szabályok
• Fordulók lebonyolítása
o futam(ok) és elemei(nek) meghatározása (rajt, cél, futamidő, stb.)
o rajthozállás feltétele
o speciális esetek
▪ hibás rajt
▪ megszakított futam újraindítása és értékelhetősége
• Egyéb szakágspecifikus szabályok (zászlójelzések, stb.)
• Értékelés
o Rajtlista és tartalmi jegyeinek minimuma:
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a rajtlistát minden esetben a rendezvény napján meg kell
küldeni a MAMS központi e-mailcímére (office@mams.hu)
▪ csak számítógéppel szerkesztett és pdf formátumban
is
elérhető dokumentumok lehetnek
▪ sorszám
▪ versenyző(k) neve
▪ versenyző(k)
állampolgársága
(a
személyazonossági
okirattal - útlevél, személyazonosító igazolvány- igazolt
állampolgárság)
▪ ha
a
licencen
szerepel
a
versenyző
MAMS
tag
sportszervezetének neve,szponzor licenccel rendelkezőknél a
szponzor neve, külföldi versenyzőnél a honossága szerinti/
ország neve, a külföldi versenyző sportszervezetének neve
vagy napi rajtengedély jelölése)
Eredmények és azok tartalmi jegyeinek minimuma
▪ csak számítógéppel szerkesztett és pdf formátumban
is
elérhető dokumentumok lehetnek
▪ MAMS logó
▪ MAMS által kiírt országos bajnoki- és/vagy kupa és/vagy
egyéb díjrendezvény megnevezése
▪ rendezvény dátuma
▪ rendezvény helyszíne
▪ versenyző(k) neve
▪ versenyző(k) rajtlista szerinti állampolgársága (útlevélben
szereplő állampolgárság)
▪ ha
a
licencen
szerepel
a
versenyző
MAMS
tag
sportszervezetének neve,szponzor licenccel rendelkezőknél a
szponzor neve, külföldi versenyzőnél a honossága szerinti
ország neve, a külföldi versenyző sportszervezetének neve
vagy napi rajtengedély jelölése)
▪ versenymotor(ok) gyártója, amennyiben ez meghatározható
▪ a sorrendet eldöntő eredményadat (pl.: körszám, futamidő,
futam pont, stb.)
▪

o

bajnokság / kupa pontsémája
bajnoki / kupa pontszerzés meghatározása (pl.: futamonként és
kategóriánként)
o napi értékelés meghatározása (ha naponta több (döntő)futam van)
o értékelési kivételek (külföldi licences versenyzők, alkalmi rajtengedéllyel
indulók)
Éves értékelés
o Sorozat értékelhetőségének minimumai (fordulók, pontszerzők, stb.)
o Sorozat értékelésének módszere
o Győztes és a sorrend meghatározása
o Pontegyenlőség feloldása
Óvás
o Technikai óvás kauciójának összege
o
o

•

•

8. A VERSENYNAPTÁR
Minden évben a MAMS az Elnökség jóváhagyásával közzéteszi hivatalos versenynaptárát,
legkésőbb az adott év január 31-ig.
A versenynaptárnak tartalmaznia kell a rendezvény megnevezését, időpontját, helyszínét.
A versenynaptár módosítására, újabb rendezvények befogadására az Elnökség jogosult.
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A MAMS versenynaptárában minden rendezvény IMN, EMN vagy MAMS számmal szerepel,
amelyet a szervező köteles a versenykiírásban feltüntetni.
8.1 A VERSENYNAPTÁR ELŐKÉSZÍTÉSE
FIM, vagy FIME naptárba történő bejelentést az
szabályzataiban szereplő határidőn belül kell elvégezni.

adott

nemzetközi

szervezet

MAMS által kiírt Bajnoki és Díjrendezvények (Kupák) esetében a rendezvény bejelentési
határideje a MAMS felé a folyó év január 31.
Meghívásos rendezvények esetében a rendezvény bejelentési határideje a MAMS felé az
adott év január 31., majd ezután folyamatos, de a versenybejelentésnek meg kell történnie
minimum 15 nappal az esemény előtt.
Az egyes szakágak versenynaptárát a szakágvezető terjeszti az Elnökség elé jóváhagyás
céljából.
A MAMS Elnöksége által jóváhagyott versenynaptárban szereplő esemény lemondása
esetén a szakági tanács javaslata alapján az Elnökség büntetést szabhat ki a szervezőre.
A büntetés mértéke a versenyt megelőző 30 napon belüli lemondás esetén maximum a
verseny bejelentési díj kétszerese lehet.
Meghívásos verseny lemondásáért büntetés nem szabható ki.
Amennyiben FIM/FIME Bajnoki vagy Díjrendezvény kerül lemondásra, abban az esetben a
FIM/FIME Sportkódex idevágó pontjai az érvényesek. A Nemzeti Szövetségre kiszabott
büntetés ilyen esetben a szervezőre hárul át.
8.2 PRIORITÁSI SORREND A VERSENYNAPTÁRBAN
A versenynaptár összeállításánál az alábbi prioritási sorrendet kell betartani:
FIM Világbajnoki és Díjrendezvények
FIME Európa Bajnoki és Díjrendezvények
FIM Nemzetközi rendezvények
FIME Nemzetközi rendezvények
Élsport rendezvények
Utánpótlás sport rendezvények
Tömegsport rendezvények
Meghívásos rendezvények
8.3 A NAPTÁR BŐVÍTÉSE ÉS VÁLTOZTATÁSA
8.3.1 MAMS ÁLTAL KIÍRT BAJNOKI ÉS DÍJ RENDEZVÉNYEK
A MAMS által kiírt Bajnoki és díj rendezvények (Kupák) végleges versenynaptárát a MAMS
legkésőbb minden év január 31-ig hozza nyilvánosságra. Ezután további bajnoki
rendezvény bejelentésére nincs lehetőség.
8.3.2 MEGHÍVÁSOS RENDEZVÉNYEK
Meghívásos rendezvény bejelentésére legkésőbb 15 nappal a rendezvény tervezett
időpontja előtt van lehetőség.
8.4 NAPTÁRI BEJELENTÉSI DÍJ
A MAMS versenynaptárába történő bejelentési díjat az Elnökség által jóváhagyott, és
évente január 31-ig kiadásra kerülő MAMS Díjtáblázat tartalmazza. A bejelentési díj
megfizetése a szervező kötelessége.
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8.5 A MAMS VERSENYNAPTÁR VÁLTOZTATÁSA
A MAMS versenynaptárban bárminemű változást (dátum, helyszín, szervező) a szakági
tanács hagyhat jóvá, kizárólag megfelelően indokolt esetben, a megfelelő díjtételek
megfizetése mellett. A szakági tanács véleményének kikérése alapján a szakágvezető
terjeszti elő jóváhagyásra a módosítást az Elnökségnek.

9. BAJNOKSÁGOK ÉS DÍJRENDEZVÉNYEK
9.1 A RENDEZVÉNYEK BESOROLÁSA
Egy magasabb prioritással rendelkező rendezvény programja magában foglalhat
alacsonyabb besorolású rendezvényt (lásd a 7.2 pontot). Ebben az esetben a magasabb
rendű versenykiírás elkészítése, valamint a versenykiírást jóváhagyó szerv (FIM, FIME,
MAMS) engedélye szükséges.
FIM Világbajnoki és Díjrendezvények programjában lebonyolítható FIM Nemzetközi
rendezvény, FIME Nemzetközi rendezvény és a MAMS által kiírt Bajnoki rendezvény.
FIME Európa-bajnoki és Díjrendezvények programjában lebonyolítható FIM Nemzetközi
rendezvény, FIME Nemzetközi rendezvény és Országos Bajnoki rendezvény, valamint
MAMS Díjrendezvény.
A MAMS által kiírt Bajnoki rendezvények programjában
Díjrendezvény (Kupa), valamint meghívásos rendezvény.

lebonyolítható

MAMS

Mindazon rendezvények, amelyek egy versenykiírásban kerültek meghirdetésre, egy
rendezvénynek számítanak, függetlenül azok időtartamától.
Egy adott bajnokságban, vagy kupában egy napon csak egy rendezvény (forduló)
rendezhető.
Egy rendezvény során csak egy, valamely versenysorozatba beszámító pontszerző verseny
rendezhető meg. Ez alól kivételt képeznek azok a rendezvények, ahol a versenysorozatok
kiírása szerint egy rendezvényen belül több pontszerző futam bonyolódik le (pl.
motocross).
9.2 ÉRTÉKELÉSI ELŐÍRÁSOK
Minden Bajnoki és Díjrendezvény sorozatnak meg kell felelnie az alábbi előírásoknak:
Élsport:
9.2.1 EGYÉNI BAJNOKSÁGOK
A MAMS által az élsport területén kiírt bajnoki sorozatok fordulókból állnak, amely fordulók
magukban foglalnak egy vagy több futamot. Vagy minden futamon külön-külön , vagy a
forduló összesített eredménye alapján szerezhető bajnoki pont. A fordulón belüli több
futam esetén azokat A, B, C jelöléssel kell az évvégi ponttáblában ellátni. A bajnokság
fordulóinak és azon belül lebonyolításra kerülő futamok számát a szakágak az
alapkiírásaikban határozzák meg, de minimum 3 fordulóból kell állnia. Év végén csak az a
sorozat értékelhető bajnoki sorozatként, amelyben legalább 3 teljes pontozású forduló
került megrendezésre.
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9.2.2 CSAPAT /PÁROS BAJNOKSÁGOK
A MAMS által kiírt Csapat /Páros Bajnokságok bonyolíthatók egyetlen forduló, vagy
versenysorozat keretében. A bajnokság lebonyolítási formáját a szakági alapkiírások
határozzák meg.
Utánpótlás sport:
9.2.3 UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGOK ÉS DÍJAK (KUPÁK)
A MAMS által az élsport és tömegsport területén kiírt bajnoki sorozatok és kupák
fordulókból állnak, amely fordulók magukban foglalnak egy vagy több futamot. Vagy
minden futamon külön-külön, vagy a forduló összesített eredménye alapján szerezhető
bajnoki vagy kupa pont. A fordulón belüli több futam esetén azokat A, B, C jelöléssel kell
az évvégi ponttáblában ellátni. A MAMS által kiírt Utánpótlás Bajnokságok és Kupák
versenysorozatok fordulóinak és azon belül lebonyolításra kerülő futamok számát a
szakágak az alapkiírásaikban határozzák meg, de minimum 3 fordulóból kell állnia. Év
végén csak az a sorozat értékelhető bajnoki vagy kupasorozatként, amelyben legalább 3
teljes pontozású forduló került megrendezésre.
A salakmotorozás területén a lebonyolítási formát a MAMS salakmotoros szakága határozza
meg.
Tömegsport:
9.2.4 TÖMEGSPORT DÍJAK (KUPÁK)
A MAMS által a tömegsport területén kiírt kupasorozatok fordulókból állnak, amely fordulók
magukban foglalnak egy vagy több futamot. Vagy minden futamon külön-külön szerezhető
kupa pont, vagy a forduló összesített eredménye alapján szerezhető kupa pont. A fordulón
belüli több futam esetén azokat A, B, C jelöléssel kell az évvégi ponttáblában ellátni.A
MAMS által kiírt kupasorozatok fordulóinak és azon belül lebonyolításra kerülő futamok
számát a szakágak az alapkiírásaikban határozzák meg, de minimum 3 fordulóból kell
állnia. Év végén csak az a sorozat értékelhető kupasorozatként, amelyben legalább 3 teljes
pontozású forduló került megrendezésre.
A salakmotorozás területén a lebonyolítási formát a MAMS salakmotoros szakága határozza
meg.
9.3 RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA
9.3.1 FIM VILÁGBAJNOKI ÉS DÍJRENDEZVÉNYEK
A FIM Világbajnoki és Díjrendezvények szervezője lehet:
•Nemzeti Szövetség
•magán-, vagy jogi személy, amennyiben az engedélyezésre került az FIM által, vagy egy
Nemzeti Szövetség által a saját hazájában.
9.3.2 FIME EURÓPA-BAJNOKI ÉS DÍJRENDEZVÉNYEK
A FIME Európa-bajnoki és Díjrendezvények szervezője lehet:
•Nemzeti Szövetség
•magán-, vagy jogi személy, amennyiben az engedélyezésre került a FIME által, vagy egy
Nemzeti Szövetség által a saját hazájában.
9.3.3 BAJNOKI ÉS DÍJRENDEZVÉNYEK (KUPÁK)
A MAMS által kiírt Bajnoki és Díjrendezvényeinek (Kupák) szervezője lehet:
•Az a MAMS tagsággal rendelkező önálló jogi személyiséggel bíró sportegyesület, vagy
gazdasági társaság, aki a rendezvény lebonyolításához szükséges feltételekkel
rendelkezik.
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9.3.4. MEGHÍVÁSOS RENDEZVÉNYEK
A Meghívásos rendezvények szervezője lehet:
Az a MAMS tagsággal rendelkező önálló jogi személyiséggel bíró sportegyesület, vagy
gazdasági társaság, aki a rendezvény lebonyolításához szükséges feltételekkel
rendelkezik.
9.6 A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
Minden FIM és FIME Bajnoki és Díjrendezvény szabályok szerint történő megrendezéséért
és lebonyolításáért a rendező ország Nemzeti Szövetsége a felelős.
Minden MAMS által kiírt Bajnoki, Díjrendezvény (Kupa), Meghívásos rendezvény szabályok
szerinti megrendezéséért és lebonyolításáért a rendezvény MAMS által elfogadott
szervezője a felelős.
9.7 A VERSENYZŐK FOGADÁSA
Minden MAMS által kiírt Bajnoki vagy Díjrendezvény (Kupa) szervezője köteles minden
olyan, hazai licenccel rendelkező versenyzőt fogadni, aki a részvétel feltételeinek
megfelelnek (kivétel a salakmotor szakág).
Amennyiben a jelentkező versenyző nem tartott be a nevezési procedúra során valamilyen
szabályt, a szervező jogosult a fogadást pótdíj megfizetéséhez kötni, melynek mértéke
nem haladhatja meg a nevezési díj mértékét.
9.8 ÉRTÉKELÉS
9.8.1 MAMS ÁLTAL KIÍRT BAJNOKSÁGOK ÉS DÍJRENDEZVÉNYEK (KUPÁK)
A MAMS az éves alapkiírásokban határozza meg a Bajnokságok és Díjrendezvények
(Kupák) éves értékelésének módját, ugyanúgy mint az egy rendezvény alkalmával
megszerezhető, helyezésenként járó bajnoki pontokat.
A minuszolási lehetőség 6 pontszerző verseny fölött lehetséges, de ezt az alapkiírásban
rögzíteni kell.
Minden szakág kijelölhet egyetlen sorozatban egy kategóriát, amelyre nem érvényesek a
bajnokság minimum feltételei, így érvénytelenek a pontok felezésére vonatkozó szabályok
is. Tehát egyetlen versenyző, egyetlen rajthozállással is bajnoki címet szerezhet. Ezt a
kategóriát az adott sorozat alapkiírásban kell megnevezni, mint az adott szakág kiemelt
kategóriája(SZAKÁGI KIEMELT KATEGÓRIA).
Csak az a forduló minősíthető MAMS teljes pontozású Egyéni Bajnoki fordulónak amelyen
legalább 5 (öt), az adott alapkiírás alapján bajnoki pontszerzésre jogosult éves licenccel
rendelkező versenyző teljesítette a versenyen való rajthoz állás feltételeit.
Amennyiben egy fordulóban öt (5) éves licenccel rendelkező versenyzőnél kevesebb
teljesítette a rajthoz állás feltételeit, a forduló Egyéni Bajnoki fordulónak minősül és a
résztvevők az alapkiírásban meghatározott helyezésüknek megfelelő pontok felét kapják
meg.
Az éves Egyéni Bajnokság csak abban az esetben minősíthető ilyen címmel, ha abban
legalább három (3) teljes pontozású egyéni bajnoki forduló került megrendezésre, és ha
abban legalább hat (6), az adott alapkiírás alapján bajnoki pontszerzésre jogosult éves
licenccel rendelkező versenyző került értékelésre. Amennyiben egy bajnokságként kiírt
versenysorozat nem teljesíti a bajnokságként való kiírás feltételeit, de megfelel a kupa
sorozatként való értékelés kritériumainak, a sorozatot kupaként kell értékelni úgy, hogy a
fordulók pontozása utólag nem módosítható. Ebben az esetben a sorozat győztese nem
használhatja a bajnok címet.
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Az a kategória amely nem volt értékelhető a következő szezonban nem írható ki
bajnokságnak, kivéve a SZAKÁGI KIEMELT KATEGÓRIÁT.
Csak az a forduló minősíthető teljes pontozású MAMS Egyéni Díjrendezvénynek (Kupának),
amelyen legalább négy (4), az adott alapkiírás alapján kupa pontszerzésre jogosult éves
licenccel rendelkező versenyző teljesítette a versenyen való rajthoz állás feltételeit.
Amennyiben egy fordulóban négy (4), az adott alapkiírás alapján kupa pontszerzésre
jogosult éves licenccel rendelkező versenyzőnél kevesebb teljesítette a rajthoz állás
feltételeit, a forduló Egyéni Díjrendezvény (Kupa) fordulónak minősül és a résztvevők az
alapkiírásban meghatározott helyezésüknek megfelelő pontok felét kapják meg.
Az éves Egyéni Díjrendezvény (Kupa) csak abban az esetben minősíthető ilyen címmel,
ha abban legalább három (3) teljes pontozású egyéni kupa forduló került megrendezésre,
és ha abban legalább 5 (öt), az adott alapkiírás alapján kupa pontszerzésre jogosult éves
licenccel rendelkező versenyző került értékelésre.
Csak az a forduló minősíthető MAMS csapat bajnoki-, vagy díjrendezvénynek (kupának),
amelyen legalább 4 (négy) csapat került értékelésre.
Csak az a Csapat Bajnokság, vagy Díjrendezvény (Kupa) minősíthető ilyen címmel,
amelyben legalább 4 (négy) csapat került értékelésre.
Amennyiben egy MAMS által kiírt versenysorozat nem értékelhető sem bajnokságként, sem
kupaként, a MAMS elnökségének joga van az összes körülmények figyelembe vételével
úgy dönteni, hogy a sorozatban legjobb eredményt elért versenyzőt kihirdeti a sorozat
legeredményesebb versenyzőjének, aki azonban ilyen döntés esetén sem viselhet a
sorozattal összefüggésben semmilyen más címet – bajnok, kupa győztes, stb.
Az a versenyző teljesíti a rajthoz állás feltételeit, aki a hivatalos rajtlistán szerepel. A
szakágaknak lehetőségük van ezen feltételeket az alapkiírásban szigorítani. A rajthoz állás
feltételét teljesítő versenyzők pontszerzőnek minősülnek és a futamokon való elindulás
nélkül (DNS) is 0 (nulla) ponttal szerepelniük kell a végeredményen és a bajnoki / kupa
pontozásban.
9.9 DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK
9.9.1 MAMS ÁLTAL KIÍRT BAJNOKSÁGOK ÉS DÍJRENDEZVÉNYEK (KUPÁK)
A MAMS által kiírt Bajnokságok és Díjrendezvények (Kupák) éves díjait a MAMS díjkiosztó
ünnepség keretében adja át. A díjkiosztó lebonyolítási rendjét és formáját mindenkor a
MAMS Elnöksége határozza meg.
A MAMS Országos Bajnokságok és Díjrendezvény sorozatok éves értékelésében három
versenyző kap tárgydíjat, a győztes (bajnok) a második és a harmadik helyezett.

10. HIVATALOS TISZTSÉGVISELŐK
10.1 A RENDEZVÉNY IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE
A rendezvények irányítása és felügyelete, ugyanúgy mint a sportszakmai jogi eljárás a
hivatalos tisztségviselők feladata és felelőssége. A hivatalos tisztségviselők a rendezvény
rangjától függően a FIM, a FIME és a MAMS által kerülhetnek megbízásra a feladatok
ellátására.
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10.1.1 HIVATALOS TISZTSÉGVISELŐK
FIM Vezető Felügyelő és Felügyelők
FIM/FIME Zsűri Elnök és Tagok
FIM/FIME Vezetőbíró
Rendezvényigazgató
A Rendezvényigazgatóság tagjai
Versenyigazgató
Vezetőbíró
Technikai Felügyelő
Időmérő
FIM Küldött / FIM Képviselő
FIME Küldött / FIME Képviselő
Nemzeti Küldöttek és a Szervező Nemzeti Szövetség Küldötte/Képviselője
Biztonsági Megbízott
Verseny Főorvos, verseny orvos
Zsűrititkár
Versenytitkár
Hivatalos személyek, Sportbírók és Biztonsági személyzet
Környezetvédelmi Felügyelő
A Hivatalos tisztségviselőknek megfelelő szakmai felkészültséggel és az adott feladat
szintjének megfelelő tisztségviselői licenccel kell rendelkezniük. Minden tisztségviselő a
Rendezvényigazgatóság vagy a Versenyigazgató felelősségi körébe tartozik. Ez alól kivételt
képez a Sportfelügyelő, a Zsűri és a FIM / FIME / MAMS Képviselő, Környezetvédelmi
Felügyelő.
10.1.2 HIVATALOS TISZTSÉGVISELŐK, AKIKNEK SZÜKSÉGES FIM / FIME / MAMS
LICENCCEL RENDELKEZNIÜK
Minden FIM Világbajnoki és Díjrendezvényen FIM Tisztségviselői licenccel, minden FIME
Európa-bajnoki és Díjrendezvényen FIM vagy FIME tisztségviselői licenccel, minden MAMS
naptárban szereplő versenyen FIM / FIME / MAMS tisztségviselői licenccel kell rendelkezni
az alábbi tisztségviselőknek:
Zsűri Elnök és Tagok
Nemzeti Küldöttek és a Szervező Nemzeti Szövetség Küldötte/Képviselője
Versenyigazgató
Vezetőbíró
Sportbíró
Technikai Felügyelő
Időmérők vezetője
Környezetvédelmi Felügyelő
A Hivatalos Tisztségviselők FIM / FIME / MAMS licencének érvényesnek kell lenni az adott
évre. Sportbírói tevékenységet csak MAMS sportbírói licenccel rendelkező személyek
végezhetnek.
10.2 A HIVATALOS TISZTSÉGVISELŐK KIJELÖLÉSE
10.2.1 HAZAI RENDEZÉSŰ FIM, FIME ESEMÉNYEK
A hazai rendezésű FIM Világbajnoki és Díjrendezvényre, valamint FIME Európa-bajnoki és
Díjrendezvényre a hivatalos tisztségviselők egy részét a MAMS jelöli ki. A tisztségviselők
listáját a MAMS Sportszakmai Kollégiuma és Környezetvédelmi Kollégiuma állítja össze és
a MAMS Elnöksége véglegesíti.
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A MAMS által delegált hivatalos tisztségviselők listáját az adott esemény sportszabályzata
tartalmazza.

10.2.2 MAMS ORSZÁGOS
MEGHÍVÁSOS VERSENYEK

BAJNOKSÁGOK

ÉS

DÍJRENDEZVÉNYEK

(KUPÁK),

A MAMS Sportvezetői Kollégiuma jelöli ki a Zsűri Elnököt és amennyiben szükséges, a
Zsűri Tagját, illetve a vezetőbírót.
A MAMS Környezetvédelmi Kollégiuma jelöli ki a környezetvédelmi felügyelőt.
Az összes többi tisztségviselőt a szervező kérheti fel a feladat ellátására a vonatkozó
kollégiumok szabályzata szerint.
10.3 FIM / FIME / MAMS KÜLDÖTT / KÉPVISELŐ
A hivatalosan kijelölt tisztségviselőkön túlmenően a FIM, a FIME és a MAMS jogosult
küldöttet vagy képviselőt küldeni egy rendezvényre reprezentációs vagy megfigyelési
céllal.
10.4 SPORTFELÜGYELŐ/ZSÜRI ELNÖK
Az a Sportfelügyelő, aki a rendező ország Nemzeti Szövetsége által került kijelölésre egy
nemzetközi rendezvényre a rendezvény hivatalos tisztségviselőjének minősül.
Gondoskodnia kell a Sport Kódex és annak mellékletei, a rendezvény versenykiírása és
hivatalos programja betartatásáról.
A MAMS versenynaptárában szereplő versenyeken a Sportszakmai Kollégium által kijelölt
sportfelügyelőnek/zsüri elnöknek FIM / FIME / MAMS sportfelügyelői licenccel kell
rendelkeznie.
A MAMS által kiírt országos bajnoki, díjrendezvényekre sportfelügyelő delegálása
kötelező.
Meghívásos verseny esetén, amennyiben a szakági tanács döntése alapján a
MAMS nem küld sportfelügyelőt, annak feladatait a versenyigazgató, quad és
salak szakág esetében a vezetőbíró látja el.
10.5 VERSENYIGAZGATÓ
Egy adott rendezvényen a versenyigazgatói tisztséget nem töltheti be az a
személy, aki szakágvezetői tisztséget lát el az adott szakág működésében. Ez alól
a szakági tanács javaslata alapján az Elnökség adhat felmentést.
A versenyigazgatókra vonatkozó egyéb szabályokat a Sportvezetői Kollégium
szabályzata tartalmazza.
10.6 TECHNIKAI FELÜGYELŐ
A technikai felügyelőre vonatkozó szabályokat a Technikai Kollégium szabályzata
tartalmazza.
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10.7 VEZETŐ IDŐMÉRŐ ÉS ÉRTÉKELÉS VEZETŐ
Az időmérők és az értékelés vezetők minden rendezvényre a szervező által
kerülnek felkérésre. Az időmérés- és értékelés vezető csak olyan személy lehet,
aki szerepel a MAMS Értékelő Kollégiumának évente jóváhagyott vezetői listáján.
A MAMS által az élsport és az utánpótlás sport területén kiírt rendezvényeken
csak a FIM időmérő licenccel, vagy az adott szakágra érvényes MAMS bírói
licenccel rendelkező személy láthat el vezető időmérő feladatot. Az alkalmazott
időmérő technológiát és pontosságot a MAMS Értékelő Kollégiumának szintén
jóvá kell hagynia.
10.8 KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐ
A környezetvédelmi felügyelőkre vonatkozó szabályokat a Környezetvédelmi
Kollégium szabályzata tartalmazza.
10.9 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG HIVATALOS TISZTSÉGVISELŐK ESETÉBEN
Egy adott rendezvényen nem lehet az a személy hivatalos tisztségviselő, aki
versenyzőként, versenyzőtársként, nevező, vagy szponzor hivatalos képviselőjeként részt
vesz a rendezvényen.

10. RÉSZTVEVŐK
10.1 NEMZETI CSAPAT
A nemzeti csapat kizárólag saját nemzeti szövetsége által kerülhet kijelölésre. Egy
szervezőnek nincs joga nemzeti csapatot összeállítani.
A nemzeti csapat minden tagjának azon ország útlevelével kell rendelkeznie, amelyet
képvisel.
10.2 RÉSZVÉTEL EGY RENDEZVÉNYEN
Egy rendezvény résztvevői a következők:
•A versenyző, aki a motorkerékpárt vezeti a rendezvényen
•A versenyzőtárs, aki a rendezvényen a versenyzővel közösen vesz részt oldalkocsis vagy
háromkerekű versenyeken.
•A nevező/szponzor, aki magánszemélyként vagy jogi személyként vesz részt a
rendezvényen, azáltal, hogy versenyzőket és versenyzőtársakat nevez a rendezvényre
a saját neve alatt. MAMS rendezvényen MAMS licences versenyzőt és versenyzőtársat
csak MAMS tag, vagy külön szerződés alapján külföldi nevező nevezhet.
•A gyártó, aki lehet magánszemély vagy jogi személy.
10.3 AZ EREDMÉNYEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS KIHIRDETÉSE
Minden versenyző, versenyzőtárs, nevező/szponzor és gyártó, aki részt vesz egy
rendezvényen, köteles elfogadni a rendezvény zsűrije által jóváhagyott eredményt
ugyanúgy, mint a zsűri döntéseit, és nincs joguk mást publikálni.
Továbbá a versenyző, a versenyzőtárs, nevező/szponzor és gyártó a versennyel
kapcsolatban köteles minden kereskedelmi reklámban igaz, konkrét és nem félreérthető,
nem homályos tényeket megjelentetni.
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10.4 A VERSENYZŐK ÉS VERSENYZŐTÁRSAK ÉLETKORA
A versenyzők és versenyzőtársak részére a licenc csak abban az esetben adható ki, ha a
minimális életkort meghaladták.
FIM Világbajnokságok és Díjrendezvények, valamint nemzetközi rendezvények esetében:
A minimális (és amennyiben szükséges a maximális) életkor a FIM Világbajnoki és
Díjversenyek sportszabályaiban kerülnek meghatározásra.
A FIME Európa-bajnokságok és Díjrendezvények esetében:
A FIME Európa-bajnoki és díjversenyek sportszabályiban indokolt esetben (a Tanács
jóváhagyásával) eltérő életkori sajátosságok állapíthatóak meg!
Az 50. életévét betöltött jelentkezőnek a licenckérelme mellé csatolnia kell saját Nemzeti
Szövetsége igazolását a szükséges orvosi igazolás meglétéről, és egy külön nyilatkozatot,
hogy tudomással bír a motorversenyzés orvosi feltételeiről.
A minimum életkor esetében a licenc a születésnapot követően adható ki, míg a maximum
életkor esetében az adott év vége számít.
A MAMS Országos Bajnokságok és Díjrendezvények és meghívásos rendezvények
esetében:
A MAMS által kiírt Bajnoki és Díjversenyen való részvételhez a MAMS licenc kiadásának az
alsó korhatára a FIME azonos kategóriájára érvényes Nemzetközi versenyekre előírt
korhatár mínusz 1 év. A Nemzetközi Bajnokságok esetében az életkor azonos a FIME
Nemzetközi versenyekre előírt korhatárral.
Az egyes Bajnokságokban vagy Díjversenyeken (Kupákon) való részvétel korhatárát az
alapkiírásokban kell meghatározni.
Minden olyan hazai, a MAMS által kiírt Bajnoki vagy Díjverseny sorozat esetében, amelynek
nincs FIME megfelelője, a szakág javaslatára az Elnökség határoz a minimum életkorról,
azt a vonatkozó alapkiírásokban kell rögzíteni.
A salakmotoros versenyzői licenc kiadásának alsó korhatára 500 ccm-es kategóriában
betöltött 16 év, 250 ccm-es kategóriában betöltött 12 év, míg 125 ccm-es kategóriában
betöltött 9 év.
10.5 A SPORTHATÓSÁGOK FELELŐSSÉGE
Egy hivatalos rendezvény 12.2 pontban leírt résztvevői az Általános Sportszabályzat 16.3
pontjának megfelelően felmentik a felelősség alól a FIM / FIME / MAMS-ot, a szervezőt, a
rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait és képviselőit bárminemű és
minden felelősség alól, amennyiben bármilyen káresemény, tárgyi vagy személyi sérülés
érné őket a hivatalos rendezvény vagy edzések során, kivéve, ha az őket ért kár a
felsoroltak szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be.
A résztvevők minden harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán, tárgyi
vagy személyi sérülés esetén, amelyekért együttesen, vagy külön-külön felelősek,
felmentik a Szervezőt, a rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait,
valamint képviselőit mindennemű felelősség alól.
10.6 REKLÁMOZÁS A VERSENYZŐN ÉS A MOTORKERÉKPÁRON
A FIM / FIME / MAMS engedélyezési jogkörébe tartozó rendezvényeken a versenyzőkön és
a motorkerékpárokon elhelyezett reklámok engedélyezettek.
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Hirdetések elhelyezése a bukósisakon engedélyezett, amennyiben az nem változtatja meg
annak műszaki jellemzőit.
A szervező kötelezheti a versenyzőket és versenyzőtársakat, hogy magukon, vagy a
verseny motorkerékpáron a szervező által átadott reklámot viseljék.
A versenyzők és versenyzőtársak – amennyiben ezt a szervező lehetővé teszi számukra –
a reklámozási kötelezettségüket a szervező által meghatározott ellenérték fejében
megválthatják.
Amennyiben az arra jogosult (FIM, FIME, MAMS) olyan szerződést kötött egy verseny vagy
versenysorozat vonatkozásában, amelyből a résztvevőknek reklámozási kötelezettségei
keletkeznek,
a
versenyzőknek,
versenyzőtársaknak
eleget
kell
tenniük
a
versenyruházatukon és a verseny motorkerékpárokon elhelyezendő reklámokkal
kapcsolatos szabályoknak.

11. LICENCEK
11.1 BAJNOKI ÉS DÍJRENDEZVÉNY LICENCEK
FIM
A FIM licenc egy dokumentum, amely olyan magán-, és jogi személyek részére szükséges,
akik részt kívánnak venni, olyan motorkerékpáros rendezvényen, amely a FIM által kerül
engedélyezésre.
A FIM licenc tulajdonosa feltétel nélkül elfogadja a FIM szabályait ugyanúgy, mint az a
szövetség, aki a licencet kibocsátotta, és elfogadja a büntetést abban az esetben, ha
megszegi ezeket a szabályokat.
FIME
A FIME licenc egy dokumentum, amely olyan magán-, és jogi személyek részére
szükséges, akik részt kívánnak venni, olyan motorkerékpáros rendezvényen, amely a FIME
által kerül engedélyezésre.
A FIME licenc tulajdonosa feltétel nélkül elfogadja a FIME szabályait ugyanúgy, mint az a
szövetség, aki a licencet kibocsátotta, és elfogadja a büntetést abban az esetben, ha
megszegi ezeket a szabályokat.
MAMS
A MAMS licenc egy dokumentum, amely olyan magán-, és jogi személyek részére
szükséges, akik részt kívánnak venni olyan motorkerékpáros rendezvényen, amely a MAMS
által kerül engedélyezésre.
A MAMS licenc tulajdonosa feltétel nélkül elfogadja a MAMS Sport Kódexét, és mellékleteit,
egyúttal elfogadja a büntetést az esetben, ha megszegi az abban foglaltakat.
11.2 A LICENCEK IGÉNYLÉSE
FIM
Amennyiben egy magán-, vagy jogi személy FIM Világbajnoki és Díjrendezvény licenchez
kíván jutni, hivatalos igénylést kell benyújtania saját Nemzeti Szövetségéhez (annak az
országnak a szövetségéhez, amelynek állampolgára). A Nemzeti Szövetségnek vissza kell
utasítania a kérelmet, amennyiben az nem felel meg teljes mértékben a saját vagy a FIM
szabályainak. A licenc csak ellenértékének MAMS felé történő megfizetése után adható ki
a kérelmező részére.
FIME
Amennyiben egy magán-, vagy jogi személy FIME Európa-bajnoki és Díjrendezvény
licenchez kíván jutni, hivatalos igénylést kell benyújtania saját Nemzeti Szövetségéhez
(annak az országnak a szövetségéhez, amelynek állampolgára). A Nemzeti Szövetségnek
vissza kell utasítania a kérelmet, amennyiben az nem felel meg teljes mértékben a saját
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vagy a FIME szabályainak. A licenc csak ellenértékének MAMS felé történő megfizetése
után adható ki a kérelmező részére.
MAMS
Amennyiben egy magán-, vagy jogi személy MAMS licenchez kíván jutni, hivatalos
igénylést kell benyújtania a MAMS-hoz. A licencigénylés beadási határidejét minden évben
a MAMS Elnöksége határozza meg. Csak az e határideig beadott igénylések pótlék
mentesek. A versenyzői licencek kiadását elméleti és gyakorlati minimum vizsga előzheti
meg, melyek részletes szabályozása az egyes szakágak feladata és felelőssége. A licenc
csak ellenértékének MAMS felé történő megfizetése után adható ki a kérelmező részére.
11.3 LICENC A VERSENYZŐ ÉS VERSENYZŐTÁRS RÉSZÉRE
FIM
A FIM Világbajnokságokra és Díjrendezvényekre érvényes versenyzői licenc, amelyet az
FIM a versenyző Nemzeti Szövetségén keresztül bocsát ki, egy dokumentum, amely
feljogosítja tulajdonosát arra, hogy a FIM fennhatósága alatt rendezett rendezvényeken
részt vegyen
A FIM Világbajnoki és Díjrendezvény licenc annak a sportágnak a kvalifikációs szabályai
alapján kerül kiadásra, amelyben a versenyző indulni kíván. Ezek a szabályok
periódusonként felülvizsgálatra kerülnek a FIM által.
A FIM Világbajnoki és Díjrendezvényekre
versenyzőtársként való versenyzésre jogosít.

érvényes

versenyzőtárs

licenc

csak

FIME
A FIME Európa-bajnokságokra és Díjrendezvényekre érvényes versenyzői licenc, amelyet
a FIME a versenyző Nemzeti Szövetségén keresztül bocsát ki, egy dokumentum, amely
feljogosítja tulajdonosát arra, hogy a FIME fennhatósága alatt rendezett rendezvényeken
részt vegyen
A FIME Európa-bajnoki és Díjrendezvényekre érvényes versenyzőtárs licenc csak
versenyzőtársként való versenyzésre jogosít.
MAMS
A MAMS licenc egy dokumentum, amely feljogosítja tulajdonosát arra, hogy az FIM / FIME
nemzetközi, valamint a MAMS fennhatósága alatt rendezett rendezvényeken részt vegyen
A MAMS licenccel rendelkező versenyzőknek szigorúan tilos olyan rendezvényeken részt
venni, amelyet a FIM, a FIME vagy azok valamely tagszövetsége nem engedélyezett. (lásd
7.5 pont, Tiltott rendezvények)
11.4 A LICENCEK KIBOCSÁTÁSA
FIM
Mielőtt egy FIM Világbajnoki és Díjrendezvényekre érvényes licencet kibocsátanának, a
versenyző Nemzeti Szövetségének tisztáznia kell a versenyző személyazonosságát,
nemzetiségét, életkorát, és egészségügyi állapotát annak tükrében, hogy milyen licencet
igényel a versenyző, és milyen rendezvényeken kíván részt venni. Továbbá a Nemzeti
Szövetségnek biztos tudomása kell legyen arról, hogy a versenyző a versenyzéstől nincs
eltiltva vagy nincs felfüggesztve. Külföldön vagy Magyarországon rendezett FIM
Világbajnoki Európa-bajnoki vagy Díjrendezvényre érvényes FIM licencet a MAMS csak
MAMS licenccel már rendelkező versenyző részére biztosít.
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Egy Nemzeti Szövetség kibocsáthat licencet egy más ország állampolgára számára, abban
az esetben, ha a licencet igénylő versenyző országának Nemzeti Szövetsége ahhoz
hozzájárul.
A hozzájárulásnak a licenc érvényességének teljes időtartamára kell szólnia. Ugyanezen
időszak alatt Licenc igénylés egy másik szövetségtől tilos.
Az enduro és trial rendezvények alkalmával, amelyek részben közutakon zajlanak, a
versenyzőnek rendelkeznie kell érvényes motorkerékpár vezetői engedéllyel (jogosítvány).
Amennyiben egy rendezvény helyszínéül szolgáló ország előírásai azt megkövetelik, a
versenyző csak a vezetői engedéllyel és az érvényes licenccel vehet részt a rendezvényen.
A FIM két fajta licencet bocsát ki. A licencek éves érvényűek, vagy csak egy rendezvényre
érvényesek.
Világbajnoki licenc: Ez a licenc arra jogosítja tulajdonosát, hogy részt vegyen a licencen
feltüntetett
világbajnokság
rendezvényein,
illetve
további
világbajnokságok
rendezvényein, FIM Bajnoki-, és Díjrendezvényeken és nemzetközi rendezvényeken az
adott sportágban.
Kontinentális bajnokságra szóló licenc: A kontinentális bajnokságra szóló licenc arra
jogosítja tulajdonosát, hogy részt vegyen a licencen feltüntetett kontinentális bajnokság
rendezvényein, illetve a különböző kontinentális unió nemzetközi rendezvényein az adott
szakágban. A MAMS a FIM Europe tagja, ezáltal jogosult az Európa-bajnokságok és
díjrendezvényekre a versenyzői részére licencet kibocsátani.
MAMS
A MAMS öt fajta versenyzői licencet bocsát ki:
Általános szabály, hogy minden versenyző az adott naptári éven belül szakáganként csak
egy MAMS licenccel rendelkezhet. (Nem adható ki egy szakágon belül MAMS éves licenccel
rendelkező versenyző részére alkalmi rajtengedély.)
1.) A MAMS által kibocsátott nemzeti licenc:
A licenc fényképes plasztik kártya kivitelben készül el. Tartalmazza a MAMS logóját, a
versenyző nevét, születési dátumát, szakágát, kategóriáját, rajtszámát, sportorvosi
engedélyének lejárati dátumát, valamint a csapatnevet.
A licenc érvényessége: A licenc jogosítja tulajdonosát arra, hogy részt vegyen
minden hazai rendezvényen (beleértve a FIM / FIME Bajnoki, és Díjrendezvényeket,
magyar állampolgárságú versenyző esetében, amennyiben rendelkezik a FIM/FIME által az
adott versenyre előírt FIM/FIME licenccel), érvényes az adott szakág MAMS Bajnoki- és Díj
rendezvényein,meghívásos versenyein és az adott szakágon kívül minden más szakág
tömegsport rendezvényein való részvételre az adott szakág szabályozása szerint, továbbá
külön rajtengedéllyel:
•startengedély és külföldön érvényes biztosítás váltásával külföldön lebonyolításra kerülő
magyar bajnoki rendezvényeken,
•startengedély és külföldön érvényes biztosítás váltásával alkalmanként külföldi, a
FIM/FIME versenynaptárában szereplő nemzetközi rendezvényeken való indulásra.
•startengedély és külföldön érvényes biztosítás váltásával alkalmanként külföldi rendezésű
FIM/FIME Bajnoki vagy díjversenyeken való indulásra.
A licenc megnevezése: MAMS versenyzői licenc.
A licenc az élsport, az utánpótlás és a tömegsport területén, valamint a meghívásos
eseményeken használatos
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2.) A MAMS által kibocsátott könnyített licenc
A licenc fényképes plasztik kártya kivitelben készül el. Tartalmazza a MAMS logóját, a
versenyző nevét, születési dátumát, szakágát, kategóriáját, rajtszámát, sportorvosi
engedélyének lejárati dátumát, valamint a csapatnevet.
A licenc érvényessége: a könnyített licenc jogosítja tulajdonosát arra, hogy részt vegyen:
• dragbike szakágban a MAMS Bajnoki- és Díj rendezvényein, meghívásos versenyein
való részvételre. A licenccel való részvétel beleszámít az adott kategória
létszámába, ám bajnoki, illetve kupa pont nem jár érte.
• old timer szakágban a MAMS Bajnoki- és Díj rendezvényein, meghívásos versenyein
való részvételre.
A licenc megnevezése: MAMS könnyített licenc.
A licenc:
• a dragbike szakág élsport, utánpótlás, tömegsport területén,
• az old timer szakág élsport, tömegsport területén használatos.
3.) A MAMS által kibocsátott Junior licenc
A licenc fényképes plasztik kártya kivitelben készül el. Tartalmazza a MAMS logóját, a
versenyző nevét, születési dátumát, szakágát, kategóriáját, rajtszámát, sportorvosi
engedélyének lejárati dátumát, valamint a csapatnevet.
A licenc érvényessége: a J licenc jogosítja tulajdonosát arra, hogy részt vegyen:
• a gyorsasági szakág MAMS Bajnoki- és Díj rendezvényein, meghívásos versenyein.
A gyorsasági J licencet csak 4 és 16 év közötti versenyzők válthatják ki.
• a motocross szakág MAMS Bajnoki- és Díjrendezvényein, meghívásos versenyein.
A motocross J licencet 4 és 15 év közötti versenyzők válthatják ki.
• a quad szakág MAMS Bajnoki- és Díjrendezvényein, meghívásos versenyein.
A quad J licencet 4 és 16 év közötti versenyzők válthatják ki.
• a salak szakág MAMS Bajnoki- és Díjrendezvényein, meghívásos versenyein.
A salakmotoros J licencet 9 és 18 év közötti versenyzők válthatják ki 125 és 250
cm3-es kategóriában.
A licenc megnevezése: MAMS J (Junior) licenc.
A licenc az utánpótlás sport területén használatos.
4.) A MAMS által kibocsátott T licenc
A licenc fényképes plasztik kártya kivitelben készül el. Tartalmazza a MAMS logóját, a
versenyző nevét, születési dátumát, szakágát, kategóriáját, sportorvosi engedélyének
lejárati dátumát, valamint a csapatnevet.
A licenc érvényessége: a T licenc jogosítja tulajdonosát arra, hogy részt vegyen:
• dragbike szakágban a MAMS Bajnoki- és Díj rendezvényein csak a Public
kategóriában
A licenc megnevezése: MAMS T licenc.
5.) MAMS alkalmi rajtengedély
Az élsport, illetve az utánpótlás- és a tömegsport területén és a meghívásos versenyek
alkalmával egy alkalomra kiadható (egy eseményre érvényes) rajtengedély.
Megkülönböztetendő az élsport versenyekre és az összes többi versenyekre érvényes
alkalmi rajtengedély. Csak az adott esemény szervezője jogosult az alkalmi rajtengedély
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kiadására, egyben annak igazolásával, hogy az illető versenyző balesetbiztosítása és a
MAMS alkalmi rajtengedély díja befizetésre került. A szervező (a rajtengedély kibocsátója)
köteles az eseményt követő első munkanapon a MAMS titkárságán a rajtengedély igénylő
lapot leadni, és az azzal kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat megtenni.
A MAMS alkalmi rajtengedély csak olyan személyeknek adható ki, akik érvényes
sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.
Külföldi állampolgár csak abban az esetben válthat ki alkalmi rajtengedélyt, amennyiben
rendelkezik érvényes sportorvosi engedéllyel, E111-es igazolvánnyal vagy
versenyzésre jogosító biztosítással, és nyilatkozik arról, hogy más országban nem
rendelkezik versenyzői licenccel
Az alkalmi rajtengedély tulajdonosa jogosult az élsport, illetve az utánpótlás- és
tömegsport területén kiírt MAMS Bajnokságok és Kupák versenyein részt venni, az
eredményét az adott verseny értékelésében figyelembe lehet venni, de bajnoki és kupa
pontot nem kaphat. Jogosult továbbá meghívásos versenyeken értékeléssel részt venni.
A rajtengedély megnevezése: MAMS alkalmi rajtengedély.
A rajtengedély használati területe: élsport, utánpótlás- és tömegsport, meghívásos
versenyek
MAMS versenyzői licencekre vonatkozó általános szabályozások
A MAMS Licenc feljogosítja tulajdonosát arra, hogy a MAMS által kiírt Bajnokságban , vagy
a MAMS által kiírt Díjrendezvény (Kupa) sorozatban maximum kettő, életkorának
megfelelő kategóriában vegyen részt.
A MAMS versenyzői licenc tulajdonosa fegyelmi felelősséggel tartozik a rendezvény teljes
időtartama alatt a kíséretében levő személyekért (szerelő, csapatvezető, családtag, stb.)
Azokon a rendezvényeken, ahol a belépés akredithez kötött, a versenyző fegyelmi
felelőssége kiterjed mindazon személyekre, akik rajta keresztül jutottak belépőhöz.

11.5 RENDEZŐI LICENC
A versenypályával és arra érvényes legalább MAMS pályalicenccel rendelkező MAMS tagok
részére biztosítja a versenyszervezés és a versenyekre történő ingyenes nevezés
lehetőségét.
A rendezői licenc csak salakmotor szakágban váltható ki.

11.6 NEVEZÉSI LICENC
A versenypályával nem rendelkező MAMS tagok részére biztosítja a versenyekre történő
ingyenes nevezés lehetőségét.
A nevezési licenc csak salakmotor szakágban váltható ki.
11.7 SZPONZOR LICENC
A MAMS Szponzor Licencet bocsát ki. A MAMS Szponzor Licenc kiváltható a MAMS tag által.
A szponzor licenc feljogosítja az azzal rendelkező Nevezőt, hogy a rendezvényre a MAMS
tagság alapjául szolgáló nevétől eltérő néven nevezzen. A szponzor licenc feljogosítja az
azzal rendelkező versenyzőt, hogy versenyen, vagy azon kívül egyesülete, vagy csapata
megnevezéseként a versenyzői licencét kiváltó MAMS tag nevétől eltérő megnevezést
használjon. A versenyző által használható egyesület/csapat megnevezést a versenyzői
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licencén fel kell tüntetni. Azokon a rendezvényeken, amelyeken akredit rendszer működik,
a szponzor licenccel rendelkező MAMS tag részére 4 db mindenhova érvényes személyi, és
2 db gépkocsi belépőt kell pluszban a Szervezőnek biztosítania.
11.8 HIVATALOS TISZTSÉGVISELŐI LICENC
A MAMS Tisztségviselő Licencet bocsát ki minden hivatalos személynek, aki megfelel az
adott licenc elnyeréséhez szükséges kritériumoknak. A licenc érvényessége magán a
licencen kerül feltüntetésre.
A MAMS Tisztségviselői Licenc tulajdonosai csak abban az esetben használhatják
(viselhetik) a licencüket, ha egy rendezvényen hivatalosan beosztást nyertek.
11.9 SZEMÉLYI KÁRTYA
A MAMS minden MAMS delegált részére egy személyi azonosító kártyát bocsát
rendelkezésre, amely szabad belépést biztosít a tulajdonosa részére minden, a MAMS
engedélyezési jogkörébe tartozó rendezvényre.
11.10 A MAMS LICENCEK KIBOCSÁTÁSA
A MAMS versenyzői, könnyített, J, T licencet a MAMS Titkársága adja ki. A licenc kiadásának
feltétele a hiánytalanul kitöltött és aláírt (kiskorú versenyző esetében a szülő/gondviselő
által aláírt), majd a versenyzőt leigazoló MAMS tagszervezet által aláírt és lepecsételt
licencigénylő lap és sportorvosi engedély, a vonatkozó díjtételek befizetése, valamint a
szakágvezető jóváhagyása.
11.11 A LICENCEK ELLENŐRZÉSE
A Zsűri elnökének, vagy az adminisztratív ellenőrzést végző tisztségviselőnek kérésére egy
rendezvény során a licenc tulajdonosának be kell mutatnia licencét.
11.12 EGY LICENC
VISSZAVONÁSA

KÉRELEM

VISSZAUTASÍTÁSA,

VAGY

EGY

LICENC

A FIM / FIME / MAMS jogosult:
•Megtagadni a licenc kiadását, és
•Visszavonni a licencet, amennyiben a kiadásának a feltételei nem állnak fenn.

12. RENDEZVÉNY SZERVEZÉSE
12.1 A NEMZETI
KINEVEZÉSE

SPORTING

CODE

ÉS

A

HIVATALOS

TISZTSÉGVISELŐK

A Nemzeti Szövetségek Sporting Code-jának a FIM/FIME Sport Kódexén kell alapulniuk.
Minden Nemzeti Szövetség felelős azért, hogy létrehozzon egy Bizottságot, Nemzeti
Bizottságot, vagy más testületet, amely a hivatalos tisztségviselőket kijelöli azokra az
rendezvényekre, amelyek az engedélyezési jogkörébe tartoznak.
Minden Nemzeti Szövetség felelős azért, hogy létrehozza saját Sporting Code-ját (Általános
Sportszabályzatát).
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12.2 HIVATALOS ENGEDÉLYEK
Nem lehet egy rendezvényt megrendezni mindaddig, amíg a hivatalos engedélyek
nincsenek a szervező birtokában. (Pályatulajdonos hozzájárulása, hatósági engedélyek,
területhasználati engedély, stb.)
12.3 VERSENYKIÍRÁS
A versenykiírásnak a Sporting Code (az Általános Sportszabályzat), a sportszabályok, a
környezetvédelmi szabályok és az egészségügyi szabályok előírásai alapján kell
elkészülnie. Tartalmaznia kell a speciális tudnivalókat a rendezvényről. A versenykiírásban
foglaltak nem lehetnek ellentétesek a FIM / FIME / MAMS szabályokkal.
Amennyiben a rendezvény FIM Világbajnoki vagy Díjrendezvény, FIME Európa-bajnoki
vagy Díjrendezvény, FIM / FIME nemzetközi rendezvény, a versenykiírást a magyar mellett
e nemzetközi szövetségek egy hivatalos nyelvén is el kell készíteni (javasolt az angol), és
a versenykiírást a MAMS jóváhagyása után, legalább 60 nappal a rendezvény előtt a
FIM/FIME titkárságának jóváhagyásra el kell küldeni.
A MAMS engedélyezési körébe tartozó bajnoki és/vagy díjrendezvény (Kupa)
versenykiírását az esemény előtt legkevesebb 45 nappal a MAMS titkárságára a MAMS
díjtáblázatában szereplő versenybejelentési díj egyidejű megfizetése mellett be kell
nyújtani. Amennyiben a versenykiírást a szervező ezen határidő után, de legkésőbb az
esemény előtt 20 nappal nyújtja be, vagy a versenybejelentési díjat késedelmesen, de
legkésőbb az esemény előtt 20 nappalfizeti meg, a MAMS díjtáblázatában szereplő
versenybejelentési díj kétszeresét köteles megfizetni. Ennek elmulasztása, vagy
megtagadása esetén a verseny nem tekintendő a MAMS felé bejelentett rendezvénynek.
Amennyiben a szervező egy MAMS bajnoki és/vagy díjrendezvény (Kupa) versenykiírását
a verseny napjától számított 20 napon belül nyújtja be jóváhagyásra a titkárságra, az
esemény automatikusan elveszti bajnoki/díjrendezvény jellegét, a forduló a MAMS
versenynaptárából kikerül és
az eseményt csak meghívásos versenyként lehet
megrendezni.
A jóváhagyott versenykiírásokat haladéktalanul, - az előző bekezdés szerinti esetet kivéve
- legkevesebb 30 nappal az esemény előtt publikálni kell.
Meghívásos verseny kiírását az esemény előtt legkevesebb 5 nappal a MAMS titkárságára
a versenybejelentési díj egyidejű megfizetése mellett be kell nyújtani.
A MAMS versenynaptárában szereplő versenyek kiírásai:
A versenykiírásnak tartalmaznia kell:
- a verseny nevét, időpontját, helyszínét
- a verseny FIM/FIME/MAMS engedélyszámát
- a szervező pontos nevét, címét, emailcímét, telefonszámát
- az egyes kategóriákat
- a nevezés, az edzés és a futamok időpontját
- a tisztségviselők névsorát
Általános szabályként egy szakág egy versenyéről egy versenykiírás készülhet.
Különböző bajnoki, díj vagy meghívásos versenyek lebonyolíthatóak egy rendezvény
keretén belül. Ebben az esetben a magasabb rangú versenykiírás elkészítése kötelező a
szervezőre nézve, amelynek azonban tartalmaznia kell a kiegészítő programként szereplő
versenyrészekről szóló információkat is.
Amennyiben a kiegészítő program nem a fő verseny szakágához, hanem más szakághoz
tartozik, akkor azt önálló versenyként kell kezelni. Az ilyen módon egy rendezvény
keretében lebonyolított két verseny kiírásaiban és lebonyolításában a szükséges
összehangolásért az illetékes szakágvezetők és a fő verseny szervezője a felelős.
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A versenykiírásban szerepeltetni kell azokat a belépőket (MAMS pályabelépő, stb) amelyek
az adott eseményre kötelező jelleggel belépésre jogosítanak. Ugyanakkor meg kell
határozni azt is, hogy az adott belépők mely területek látogatására érvényesek.
A versenykiírás csak akkor kerül jóváhagyásra, amennyiben a szervező írásban nyilatkozik
arról, hogy az Országos Mentőszolgálattal köt(ött) szerződést a sportrendezvény
egészségügyi biztosítása tárgyában. A szervező köteles 10 nappal a sportrendezvény elótt
megküldeni a MAMS Iroda részére az aláírt szerződést.
Nem lehetséges a versenykiírás bővítése, vagy változtatása azután, hogy a FIM / FIME /
MAMS jóváhagyta azt, és a nevezési időszak megkezdődött. Kivételes esetekben a
zsűrielnök jogosult a versenykiírás bővítésére vagy módosítására. A zsűrinek a
módosításokat jóvá kell hagyni minden érintett értesítése mellett.
12.5 HIVATALOS PROGRAM (MŰSORFÜZET)
A hivatalos műsorfüzetnek, és mint minden hivatalos anyagnak, amely a nézőközönség
elékerül, a következőket kell tartalmaznia:
A versenyzők listáját, a versenyzők nevét, a versenyzők nevezőjét, vagy hivatalos
szponzorát (szponzor licenc esetében), a licencet kibocsátó Nemzeti Szövetséget, az
országot, amelynek útlevelével a versenyző rendelkezik.
A motorkerékpárok márkájának felsorolását minden rendezvényen vagy futamon.
A rendezvény időtervét.
A rendezvény hivatalos tisztségviselőinek nevét.
A Nemzetközi Zsűri Elnökének és tagjainak a nevét.
Környezetvédelmi szabályokat, amelyek a nézőkre vonatkoznak.
12.6 HIVATALOS DOKUMENTUMOK
Minden hivatalos dokumentumon fel kell tüntetni a FIM / FIME / MAMS emblémát, és a
rendezvény FIM IMN, FIME EMN és a MAMS versenynaptári számát.
12.7 SPECIÁLIS ORVOSI VIZSGÁLATOK
A rendezvény időszakában a Zsűri Elnök vagy az orvosi delegált kérésére speciális orvosi
vizsgálatot lehet tartani. Az orvosi vizsgálatot egy hivatalos orvos végezheti el.
Azt a versenyzőt, aki megtagadja az orvosi vizsgálatot ki kell zárni a rendezvényből, és
értesíteni kell a MAMS / FIME / FIM-et az esetleges további büntetések kiszabása végett.
12.8 ELŐZETES ELLENŐRZÉSEK
Az első hivatalos edzés megkezdése előtt ellenőrizni kell a versenyző hivatalos
dokumentumait, licencét, egészségi állapotát, sportorvosi igazolását, versenymotorját,
bukósisakját, felszerelését, és védőruházatát.
Amennyiben a versenykiírás megkívánja, a versenyzőnek nyilatkozatot kell aláírnia arról,
hogy a verseny motorkerékpárja megfelel a műszaki előírásoknak.
A Műszaki ellenőrzést a rendezvény helyszínén kell tartani.
A Technikai felügyelő kérésére a versenyzőnek jelen kell lennie a műszaki gépátvételnél.
12.9 BIZTONSÁG
Egy rendezvény lebonyolításakor a Szervező legfőbb szempontja a biztonság (versenyzők,
nézők, hivatalos személyek biztonsága) kell legyen.
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Minden erőfeszítést meg kell tenni, akár társadalmi szervezetekkel való együttműködést is
beleértve, annak érdekében, hogy az esetleges balesetek elkerülhetők legyenek.
12.10 SPORTEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A motorsport sportágban versenyt, sporteseményt szervező köteles a versenyre,
sporteseményre az (1-2) bekezdésben meghatározottakon túl, az érvényes
MAMS engedélyek beszerzése mellett, megfelelő sportegészségügyi ellátást
biztosítani a Kormányrendeletben, a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM
rendeletben, valamint a MAMS szabályzataiban meghatározottak szerint.
12.11 TŰZVÉDELEM
Meg kell tenni a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket a tűzveszély lehető legkisebbre való
csökkentése érdekében, különösen a boxok környékén, a zárt parkoló területen (Park
Fermé), a depóterületen, és ahol tankolás történik, illetve minden olyan helyen, ahol a
tűzveszély kérdése felmerülhet.
12.12 KÖRNYEZETVÉDELEM
Azon szabályok és ajánlások, melyeket egy rendezvény lebonyolítása során a környezet
védelme érdekében be kell tartani és alkalmazni kell, az FIM Environmental Code-jában,
MAMS rendezvény esetében a MAMS Környezetvédelmi Szabályzatában szerepelnek.

13. BIZTOSÍTÁSOK
13.1 FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Egy FIM / FIME / MAMS engedélyezési jogkörébe tartozó rendezvény Szervezője köteles a
Zsűri Elnöke felé azon biztosítási dokumentumok másolatával bizonyítani a
felelősségbiztosítás meglétét, amely biztosítás baleset esetén lefedi saját maga, illetve a
csapatok (gyártók) versenyzők, versenyzőtársak, szponzorok, és a hivatalos személyek
harmadik fél felé fennálló felelősségét. E felelősségbiztosításnak tartalmaznia kell a FIM /
FIME / MAMS esetlegesen harmadik fél felé fennálló felelősségére vonatkozó biztosítást is.
E felelősségbiztosításnak érvényesnek kell lennie a rendezvény megkezdésétől a
rendezvény befejezéséig.
A szervező a felelősségbiztosítás díját legkésőbb a versenyt követő első munkanapon
köteles a MAMS felé befizetni.
13.2 VERSENYZŐK ÉS VERSENYZŐTÁRSAK BALESETBIZTOSÍTÁSA
Minden MAMS licenccel rendelkező versenyzőnek, sportbírónak és sportfelügyelőnek éves
hazai élet-baleset biztosítással kell rendelkeznie. Azon versenyzők számára, akik külföldi
versenyen kívánnak részt venni, a hazai biztosítás mellett külföldi utasbiztosítást kell kötni.
A biztosítási díjtételeket a MAMS éves díjtáblázata tartalmazza.
Egy FIM / FIME / MAMS licenccel rendelkező versenyző vagy versenyzőtárs
rajtengedélyének megadásakor a Nemzeti Szövetségnek írásban igazolnia kell, hogy e
versenyző vagy versenyzőtárs olyan balesetbiztosítással rendelkezik, amely biztosítja őt
halál és rokkantság esetére, illetve orvosi kezelésre és hazaszállításra. A biztosító által
fizetendő minimális összegek a FIM / FIME / MAMS által kerülnek közzétételre. A
biztosításnak a rendezvény összes hivatalos eseményére (edzések, versenyek)
érvényesnek kell lennie.
Mindazonáltal saját versenyzőire és versenyzőtársaira nézve érvényesnek lehet tekinteni
egy nemzeti szövetség biztosításokra vonatkozó szabályozását abban az esetben,
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amennyiben egy FIM / FIME / MAMS rendezvény az adott szövetség országában kerül
lebonyolításra.
13.3 KÁRESEMÉNY SORÁN TÁRGYAKBAN KELETKEZETT KÁR FELELŐSSÉGE
Sem a FIM / FIME / MAMS, sem a szervező Nemzeti Szövetség, sem a Szervező nem
tartozik felelősséggel semmilyen olyan kárért, amelyet a hivatalos rendezvényen résztvevő
verseny-, vagy tartalék motorkerékpár, vagy annak alkatrésze, berendezése okozott,
legyen az akár tűz, akár baleset, akár más módon keletkezett kár, beleértve a lopást,
értékcsökkenést is. Azonban a Szervező felelősséggel viseltetik azon motorkerékpárokkal
szemben, amelyek kizárólagos ellenőrzése alatt állnak (pl. Parc Fermé). Ebből adódóan
ajánlott arra az időszakra és területre (pl. Parc Fermé területe) nézve kereskedelmi
értékükön biztosítani ezen motorkerékpárokat lopás, elvesztés, vagy bármilyen sérülés
ellen.

14. NEVEZÉS ÉS NEVEZÉSEK ELFOGADÁSA
14.1 NEVEZÉSEK
A nevezéseket egy a FIM / FIME / MAMS Versenynaptárban szereplő rendezvényre legalább
a rendezvény kezdete előtt két hónappal már fogadni kell, egészen a Versenykiírásban
meghatározott dátumig.
Minden nevezést jóvá kell hagynia a nevező versenyző Nemzeti Szövetségének.
14.2 NEVEZÉSI ÍVEK
Minden nevezést írásban kell megtenni a rendelkezésre álló nevezési íven. Bizonyos
rendezvényekre az FIM/FIME/MAMS minta nevezési ívet ad ki.
Egy Nemzeti Szövetség által elektronikusan leadott ideiglenes nevezést a versenyzőnek
aláírásával azonnal igazolnia kell, amint a rendezvény helyszínére érkezett.
Amennyiben egy MAMS tag külföldi licences versenyzőt indít egy MAMS által engedélyezett
rendezvényen, csak a kiváltott szponzornevet használhatja, a MAMS tag hivatalos nevét
nem.
Amennyiben egy külföldi licences versenyző egyedi csapatnevet kíván használni egy MAMS
által engedélyezett rendezvényen, a használati jogot előzetesen (emailben), de legkésőbb
a nevezéskor igazolnia kell. Amennyiben az egyedi csapatnév használati joga nem
igazolható, úgy minden hivatalos versenydokumentumon a versenyzői engedélyét kiadó
ország nevét kell feltüntetni.
Csapatnevezéseket a Nemzeti Szövetségnek közös íven kell benyújtania. A csapatvezető
nevét minden esetben külön fel kell tüntetni!
A nevezési íveket a FIM / FIME / MAMS hivatalos nyelvén kell kiadni.
A MAMS versenynaptárában szereplő eseményekre történő nevezések céljából a
szervezőnek nevezési ívet kell csatolnia a versenykiírás mellé.
Kiskorú versenyző nevezési lapját legalább az egyik szülőnek kell aláírnia a helyszínen.
Amennyiben egyik szülő sincs jelen a nevezéskor, csak közjegyzői okiratba foglalt, a
kiskorú versenyen való nevezésére szóló meghatalmazással rendelkező személy írhatja alá
a nevezést.
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14.3 NEVEZÉSI HATÁRIDŐ
FIM Bajnoki és Díjrendezvények / FIME Európa Bajnoki és Díjrendezvények esetében a
nevezési határidő a rendezvényt megelőző 30. nap (kivéve a legelső futamot, ahol a
rendezvényt megelőző 45. nap).
Nemzetközi rendezvényeken a nevezési határidő a rendezvényt megelőző 15. nap.
MAMS versenynaptárban
versenykiírás tartalmazza.

szereplő

rendezvény

esetében

a

nevezési

határidőt

a

14.4 NEVEZÉS VISSZAUTASÍTÁSA
Bármely egyéni nevezést visszautasíthat az adott Szakágra vonatkozó szabályok
betartásával az adott versenyző licencét kiállító Nemzeti Szövetség, vagy a szervező
Nemzeti Szövetség, vagy a Szervező. A nevezés visszautasításáról a versenyzőt a nevezési
határidő lejártát követő 72 órán belül írásban értesíteni kell.
Egy MAMS rendezvény Szervezője ugyanezen határidőn belül köteles elküldeni a nevezett
MAMS tagoknak és a nevezett versenyző Nemzeti Szövetségeknek a fogadott és
visszautasított versenyzők listáját.
Bármely versenyző, nevező, vagy szponzor, aki úgy érzi, hogy nevezését jogtalanul
utasították vissza, és ezért jogaiban sértve érzi magát, fellebbezést, vagy óvást nyújthat
be, az adott Szakágra vonatkozó szabályozások szerint. A szervezői elutasítás ellen a
verseny zsűrijéhez nyújtható be óvás. Amennyiben az elutasításról egy Nemzeti Szövetség
döntött, a döntés ellen fellebbezés nyújtható be a FIME-hez.
14.5 NEVEZÉSI DÍJ VISSZAFIZETÉSE ÉS NEVEZÉS TÖRLÉSE
Amennyiben egy rendezvényen egy versenyzőt a szabályok megsértése miatt kizártak,
nevezési díja a Szervezőnél marad.

15. RENDEZVÉNY SORÁN
15.1 HIVATALOS JELZÉSEK
A hivatalos jelzéseket zászlókkal, táblákkal, és fényjelzésekkel kell adni, a különböző
Szakági szabályoknak megfelelően.
15.2 VESZÉLYES MOTORKERÉKPÁR
A rendezvény során a Versenyigazgató vagy Vezetőbíró kizárhat bármely olyan
motorkerékpárt, amely konstrukciójában, vagy állapotában veszélyesnek minősíthető.
15.3 MOTORKERÉKPÁR, VERSENYZŐ, VAGY VERSENYZŐTÁRS CSERÉJE
Motorkerékpár, versenyző, vagy versenyzőtárs cseréje csak az adott Szakág szabályai
szerint történhet.
15.4 JAVÍTÁS, BEÁLLÍTÁS ÉS ÜZEMANYAGUTÁNTÖLTÉS
Javítás, beállítás és üzemanyag utántöltés csak az adott Szakág szabályai szerint
történhet.
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15.5 ELLENŐRZŐ VONALAKON TÖRTÉNŐ ÁTHALADÁS
Egy motorkerékpár ellenőrző vonalakon (rajt-, célvonal ill. időmérő vonal) történő minden
áthaladásának pontos idejét rögzíteni kell.
Az ellenőrző vonalon való áthaladáskor a versenyzőnek és a versenyzőtársnak a
motorkerékpárral fizikai kapcsolatban kell lennie.
15.6 VERSENY MEGÁLLÍTÁSA
Egy verseny megállítása csak az adott Szakág szabályai szerint történhet.

16. RENDEZVÉNY UTÁN
16.1 VÉGELLENŐRZÉS
Egy versenyen résztvevő minden motorkerékpár ellenőrizhető.
Egy motorkerékpárra vonatkozó bármely szabály megsértése esetén (beleértve az
üzemanyagot és a hűtőfolyadékot is) a Zsűri büntetést szabhat ki.
16.2 EREDMÉNYEK
Az eredményeket a sportfelügyelő és a versenyigazgató, vagy az időmérők vezetője és a
versenyigazgató aláírása után az időmérést végző cég a lehető leghamarabb kifüggeszti a
hivatalos hirdetőtáblára.
Az elfogadott végeredménynek a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a versenysorozat alapkiírás szerinti megnevezése
- dátum, helyszín
- résztvevők rajtszáma, neve, sportszervezete, motor márkája.
16.3 EREDMÉNY ÉS DÍJAZÁS MEGVÁLTOZTATÁSA
Büntetés kiszabása esetén, amennyiben az az eredményt befolyásolja, az eredményt, és
a díjak elosztását módosítani kell.
16.4 DÍJAZÁSHOZ VALÓ JOG ELVESZTÉSE
Bármely versenyzőt, aki az eredménylistából kizártak, vagy a rendezvény során
felfüggesztettek, elveszti díjazásra vonatkozó jogosultságát, figyelembe véve fellebbezési
jogot.
16.5 UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÉS DÍJPÉNZ
Utazási költségtérítés és díjpénz kifizetése az adott Szakág szabályai szerint történik
(amennyiben ezek erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaznak, azok szerepelhetnek a
Versenykiírásban).
16.6 RENDEZVÉNY BEFEJEZÉSE
Egy Rendezvény nem tekinthető befejezettnek mindaddig, amíg a végeredményeket a
Zsűri nem hagyta jóvá, illetve az összes beérkezett óvás nem került elbírálásra.
Amennyiben fellebbezést nyújtottak be a Zsűri végeredményt befolyásoló döntése ellen,
hivatalos végeredmény csak a megfelelő fórumokon született végső döntés után kerülhet
kiadásra.
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Egy rendezvény első három helyezettje részt kell vegyen a hivatalos díjkiosztón.
Nemzetközi rendezvény esetében, a győztes versenyző nemzeti himnuszát (útlevele
alapján) el kell játszani, és ezzel egy időben az első három helyezett nemzeti lobogóját fel
kell vonni.
Egy rendezvény során a Versenyirányításnak, a hivatalos személyeknek és sportbíróknak
mindaddig elérhetőknek kell lenniük a Zsűri számára, amíg arra a Zsűri igényt tart.

16.7 ZÁRÓ RENDELKEZÉS
A 2021. január 14-től hatályos módosítások dőlt, félkövér betűkkel szerepelnek a
szövegben.

