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1. Alapelvek
A MAMS a hazai és nemzetközi sportszabályok figyelembevételével a sportrendezvények
szakmai felügyeletét és zsüri elnöki feladatát ellátó sportfelügyelők szervezeti és szakmai
összefogására, hivatalos delegálására, továbbképzésére létrehozta a Sportszakmai
Kollégiumot. A Sportszakmai Kollégium véleményező, tanácsadó testület bármely, a
motorsportot érintő szakmai kérdésben. Összehívására a MAMS elnöke jogosult.
A Sportszakmai Kollégium kizárólag a MAMS Elnökségének tartozik munkájáról
beszámolni.
Tevékenységét a jelen általános működési szabályzat, valamint az érvényes hazai és
nemzetközi sportszabályok alapján végzi.
A jelen általános működési szabályzat módosítása csak a MAMS Elnökségének
jóváhagyásával történhet.

2. Sportszakmai Kollégium vezetése
A Kollégium sportfelügyelőket érintő munkájának irányítására a MAMS Elnöksége
Sportfelügyelői Tanácsot hoz létre, amely tevékenységéért kizárólag az Elnökségnek felel.
A Sportfelügyelői Tanács elnökét és további 2 tagját az Elnökség nevezi ki mandátuma
idejére. A Sportfelügyelő Tanács tagjaira a Tanács elnöke javaslatot tehet.
.
Szakági összekötők
A Sportfelügyelői Tanács vezetője az egyes szakágakban tevékenykedő sportfelügyelők
tevékenységének közvetlen irányítására szakági összekötőket jelöl ki. A szakági összekötők
tevékenységüket a kollégium vezetőjének kizárólagos irányítása alatt végzik.
A Sportszakmai Kollégium tagjai
A Sportszakmai Kollégium tagja minden olyan sportszakember, aki sportfelügyelői
képesítéssel rendelkezik és ilyen tevékenységet végez a MAMS-on belül. Sportfelügyelőnek
javasolható az a személy, aki valamely szakágban megfelelő sportszakmai gyakorlattal
rendelkezik, ismeri a nemzeti, a FIME, illetve a FIM szabályokat, továbbá eredményesen
elvégezte a sportfelügyelői tanfolyamot, és az évenként megrendezésre kerülő
továbbképzéseket.
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Sportfelügyelőt a Sportfelügyelői Tanács vezetője, tagjai, valamint a szakágvezetők
javasolhatnak a megfelelő sportszakmai tudással és tapasztalattal rendelkező jelentkezők
közül. Az egyes javaslatokról a Sportfelügyelői Tanács dönt.
Minden versenyév kezdetén, de legkésőbb március 31-ig a Sportfelügyelői
Tanácsnyilvánosságra hozza az adott évre érvényes hivatalos sportfelügyelői névsort.
A MAMS Titkársága az adott évre jóváhagyott Sportszakmai Kollégiumi tagok részére
nyilvántartási számmal ellátott speciális igazolványt (sportfelügyelői licencet) állít ki,
amelynek érvényessége az évente megrendezésre kerülő továbbképzésen való részvétellel
hosszabbítható meg.
Az évenkénti továbbképzés két részből áll: egy központi vezető tisztségviselői
továbbképzésből, valamint a sportfelügyelő választott egy vagy több szakágának a
szakágspecifikus sportbírói továbbképzéséből. A tárgyévre érvényes MAMS sportfelügyelői
licencet az a sportfelügyelőnek javasolt személy kaphat, aki a továbbképzésen, és az(ok)on a
szakági képzés(ek)en amelyekben tevékenykedni kíván részt vett, és eredményes vizsgát tett,
valamint a licenc, a képzések, és a biztosítás díját a MAMS részére befizette. A
sportfelügyelői licenc kibocsátása nem jelenti azt, hogy az adott személy sportfelügyelői
beosztást is kap.

3. Sportfelügyelők versenyre delegálása
Az egyes rendezvényeken működő zsűri összetételét, valamint feladatát és hatáskörét a
MAMS Általános Sportszabályzata szabályozza. A sportfelügyelőnek, zsűri elnöknek
megfelelő szakmai felkészültséggel és az adott szakágnak, adott rendezvény szintjének
megfelelő FIM/ FIME/ MAMS sportfelügyelői licenc-szel kell rendelkeznie. (Lásd MAMS
Általános Sportszabályzata).
Klasszikus nemzetközi versenyekre (FIM Világbajnoki és Díjversenyek, a FIME Európabajnoki és Díjversenyek, FIM/FIME nemzetközi rendezvények) a zsűri kijelölése a
nemzetközi szabályok előírásai alapján történik. (Lásd MAMS Általános Sportszabályzata)
A MAMS országos bajnokságok és díjrendezvények (kupák), valamint meghívásos versenyek
zsűri elnökét és amennyiben szükséges, a zsűri tagját a Sportfelügyelői Tanács vezetője
közvetlenül, vagy a szakági összekötő útján jelöli ki.
Nem jelölhető az a személy, aki a MAMS Általános Sportszabályzata pontja alapján az
összeférhetetlenségi szabály hatálya alá esik.
A konkrét kijelölést megelőzően az érintett sportfelügyelővel egyeztetni kell, és kijelölése
csak egyetértése esetén lehetséges.
Az a kijelölt sportfelügyelő, aki nem teljesíti vállalt feladatát, vagy akadályoztatásáról nem
értesíti időben a Sportfelügyelői Tanács vezetőjét, hogy gondoskodni lehessen a
helyettesítéséről, az (vis major kivételével) fegyelmi eljárás alá vonható.
A versenyre kijelölt sportfelügyelő minden tevékenységével összefüggésben fegyelmi
felelősséggel tartozik.
A külföldön, más ország Nemzeti Szövetségének hatáskörében megrendezésre kerülő, de
valamely MAMS által kiírt sorozat értékelésében pontgyűjtő versenyként beszámító
rendezvényre a Sportfelügyelői Tanács MAMS sportfelügyelőt mint nemzeti küldöttet (FMN
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Delegate) delegál a nemzetközi zsűribe. A MAMS delegált feladata az általános
sportfelügyelői tevékenységen túl a magyar versenyzők képviselete, a rendezvény
megfigyelése és MAMS szempontból való sportszakmai kontrollja, a verseny hivatalos
eredményeinek átvétele és MAMS-hoz történő hivatalos továbbítása a MAMS sorozatban
történő beszámíthatóság érdekében. A MAMS delegált kinevezéséről a MAMS Titkársága
írásban tájékoztatja a rendezvényt megelőzően a rendező ország nemzeti szövetségét.

4. A zsűri kötelezettsége és hatásköre
A zsűri kötelezettségét, feladatait és hatáskörét, valamint eljárási módszerét a MAMS
Általános Sportszabályzata, valamint a MAMS Fegyelmi és Döntőbíráskodási Szabályzata
tartalmazzák.
A kijelölt sportfelügyelőnek gondoskodnia kell a vonatkozó általános sportszabályzat és
annak mellékletei, a rendezvény versenykiírása és hivatalos programja betartatásáról.

5. A zsűri elhelyezkedése a versenyeken
Egy rendezvény rendezője köteles a versenyen közreműködő zsűri részére megfelelő
helyiséget biztosítani a tevékenysége teljes időtartamára.
A zsűri szoba, vagy más, időjárástól védett helyiség a lehető legközelebb helyezkedjen el a
versenyirányítási helyhez, és alkalmasnak kell lennie versenyzők, nevezők zártkörben történő
meghallgatására, nagyobb létszám esetén is. Felszerelése: egy asztal, 5-6 db szék, elektromos
csatlakozási lehetőség. A helyiséget lehetőség szerint fel kell szerelni telefonnal, és
amennyiben a verseny TV-n követhető, TV monitorral is (állandó épített pályán, pl.
Hungaroring, Pannóniaring, stb.)
A zsűri elhelyezkedésének olyannak kell lennie, hogy a verseny alatt állandóan lehetősége
legyen a versenyigazgatóval kapcsolatot tartani.

6. A zsűri tevékenysége
A zsűri hivatalos munkáját szakág specifikusan, de legkésőbb az első adminisztratív
ellenőrzés, vagy gépátvétel kezdésének időpontjában kezdi meg és a rendezvény végén a záró
zsűri üléssel fejezi be.
A zsűri ülésekről jegyzőkönyvnek kell készülni. Az egyes zsűri ülések napirendi pontjait a ,
valamint a jelen szabályzat mellékletét képező minta zsűri jegyzőkönyvek és zsűri elnöki
jelentés tartalmazzák..
A rendezvényekről a sportfelügyelő zsűrielnöki jelentést köteles készíteni, amelyet öt napon
belül meg kell küldenie a MAMS Titkárságára. Abban az esetben, ha a verseny során óvás,
fellebbezés, stb. történt, amelyek a MAMS más szervezetének további eljárását vonhatják
maguk után, illetve a teljes rendezvény a helyszínen törlésre került, vagy kirívó rendkívüli
esemény történt (hatósági beavatkozás, haláleset, kiemelkedően nagy értékű anyagi kár), a
leadási határidő 24 óra.
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A zsűrielnöki jelentés, a zsűri ülések jegyzőkönyvei, valamint rajt- és eredménylista időben
történő leadása a sportfelügyelői költségtérítés elszámolásának feltétele.
Sportfelügyelői tevékenység gyakorlása előtt és során szeszesital, vagy kábítószer fogyasztása
tilos.

7. Zsűrielnöki jelentés
A minta zsűrielnöki jelentés a jelen szabályzat mellékletét képezi.
A zsűri ülések jegyzőkönyveit és a zsűrielnöki jelentést a zsűri elnöke mellett a zsűri tagja és
a zsűri titkár írja alá. Amennyiben az utóbbi két tisztség az adott versenyen nem került
betöltésre, úgy a versenyigazgató és – ahol van – a vezetőbíró írja alá még ezeket a
dokumentumokat.

8. A sportfelügyelők díjazása
A zsűri tagjai részére a sportfelügyelői költségtérítést a Sportfelügyelői Tanács tevékenység
igazolása alapján a szakági költségvetésből kell kifizetni. Azon rendezvény esetében, ahol
több szakág versenye kerül megrendezésre, a fő szakág díjtétele az irányadó.
A zsűri tagjait az adott eseménnyel kapcsolatban utazási, valamint tevékenységükkel
kapcsolatos költségeik fedezésére a MAMS éves díjtáblázatában meghatározott
sportfelügyelői költségtérítés illeti meg. Szükség esetén megfelelő szállást a rendező
térítésmentesen köteles számukra biztosítani.

9.

A sportfelügyelői munka értékelése

A zsűri elnöki jelentések alapján a Sportfelügyelői Tanács az Elnökség részére éves
értékelést készít.

10. Záró rendelkezés
Jelen szabályzatnak a 16/E/2017.01.11. számú elnökségi határozattal elfogadott módosításai
2017. január 12. napjától hatályosak. A 2017. január 11-én elfogadott módosítások dőlt,
félkövér betűkkel szerepelnek a szövegben.

