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MAMS online nevezési rendszer – Gyakori kérdések 
 
Milyen feltételek mellett működik megfelelően a weboldal? 
A rendszer minden elterjedt böngészőtípussal megfelelően működik, azonban a  Javascript engedélyezése 
szükséges  (a  legtöbb  modern  böngészőben  ez  az  alapbeállítás).  Ezt  könnyen  ellenőrizheted:  ha  a  fenti 
MAMS  logóra kattintva megjelenik egy  felugró ablak „MAMS online nevezés” szöveggel, akkor a beállítás 
rendben van. 
 
Milyen versenyekre lehet nevezni a rendszerben? 
Egyelőre elsősorban az Enduro, Motocross, Oldtimer és Supermoto szakágak bajnoki futamai lesznek online 
nevezhetők, de a tervek szerint a  lista bővülni  fog a későbbiekben. Egy versenyre a nevezés  jellemzően a 
versenykiírás megjelenésekor nyílik meg, és általában a verseny előtti szerdán vagy csütörtökön 24:00‐kor 
zárul le. 
 
Hogyan lehet nevezni? 
A felület célja, hogy külön regisztráció nélkül, egyszerűen és gyorsan leadhatók legyenek a nevezések. 
A  MAMS  licences  versenyzők  már  szerepelnek  a  rendszerben,  így  csak  az  adott  versenyre  vonatkozó 
adatokat  (kategória,  motortípus,  elérhetőségek)  kell  kitölteniük.  Akinek  nincsen  MAMS  licence  (külföldi 
licences  vagy  napi  startengedélyes  versenyző),  annak  is  csak  egyszer  kell  megadni  a  többi  adatot,  a 
következő  nevezéskor már  ezeket  is  automatikusan  feladja  a  rendszer,  a  név  és  születési  dátum alapján 
azonosítva a versenyzőt. 
A weboldalon  sok helyen plusz  információk érhetők el  a  (?)  ikonra  kattintva,  illetve  végszükség  esetén a 
motor@chronomoto.hu e‐mail címen további segítséget nyújtunk. 
Aki benevez on‐line, a helyszíni adminisztratív átvételen gyorsabb ügyintézésre számíthat. 
 
Benevezhetek egy teljes sorozatra egyetlen űrlap kitöltésével? 
Sajnos  erre  nincs  lehetőség. Minden  fordulóra  külön  kell  benevezni,  azonban  az  egyszer  felvitt  általános 
adatokat a rendszer elmenti, azokat nem kell újra beírni. 
 
Mennyi a nevezési díj összege, amit át kell utalni (vagy bankfiókban befizetni) a megadott számlaszámra? 
A  nevezési  díjak  pontos  összegét  mindig  az  adott  esemény  versenykiírása  tartalmazza.  FIGYELEM!  A 
nevezési  díjak  kategóriánként  eltérhetnek,  illetve  több  kategóriába  való  nevezés  esetén  a  rendező  extra 
nevezési díjat számolhat fel. Előfordulhat olyan verseny is, ahol nincs előre fizetés, ekkor a nevezési díjat a 
helyszíni adminisztratív átvételen kell befizetni. 
 
Miért nem tudom módosítani a rajtszámomat? 
A  rajtszámot,  amennyiben  a  licenclista  tartalmazza,  az  online  nevezés  során  nem  lehet  módosítani.  Az 
ideiglenes  rajtszám‐módosítás  (egy  eseményen)  csak  a  versenyigazgatással  egyeztetve,  a  helyszíni 
nevezésen lehetséges. Az állandó rajtszám megváltoztatása csak a szakágvezetés engedélyével lehetséges. 
Külföldi, illetve napi rajtengedélyes versenyzők rajtszáma mindig a helyszíni nevezésnél kerül kiadásra. 
 
Mi a teendő, ha a nevezésem visszaigazoló e‐mailje nem érkezett meg? 
Ebben az esetben kérjük jelezd a hibát a motor@chronomoto.hu e‐mail címen a neved,  licencszámod (ha 
van) vagy születési dátumod, és az esemény megnevezésével, amelyre neveztél. 
Ez  az  e‐mail  cím  csak  a  rendszerrel  kapcsolatos  technikai  kérdésekre  szolgál,  a  versenyekre  vonatkozó 
információkért kérjük olvasd el a versenykiírást, vagy keresd a rendezőt. 

   



 
 

MAMS online entry system – Frequently asked questions 
 
What are the optimal browser settings for the online registration? 
The  system  works  properly  with most  of  the  common  web  browsers,  however,  the  Javascript  must  be 
enabled (usually this  is the default setup  in modern browsers). An easy way to check:  If a “MAMS online 
entry” pop‐up window appears by clicking on the MAMS logo means your Javascript is enabled. 
 
What type of events can I enter through this system? 
At  this  time Enduro, Motocross, Oldtimer and Supermoto disciplines’  championship  rounds are open  for 
online  entries.  Other  disciplines  are  about  to  be  available.  The  entry  usually  opens  when  the 
Supplementary regulation of the event has been issued and closes on Wednesday or Thursday 24:00 prior 
to the race weekend. 
 
How can I enter to an event? 
You can enter to an event quick and easy without logging in or creating an account. Riders with a MAMS 
licence  only  need  to  provide  some  specific  information  (category,  bike  type,  phone  number  and  e‐mail 
address) during a  registration because  the system  imports  their permanent data  from the MAMS  licence 
database. For those who has not got a MAMS licence (foreign licence holders, daily start permit, etc.) they 
need to fill in the permanent data only for the first time. After the system saved these, later on will fill the 
permanent data fields automatically by identifying the entrant with his/her name and birth date. 
You can find additional help and information on the website by clicking on the (?) icons or if you cannot find 
your answer you can contact motor@chronomoto.hu for further information. 
On‐site registration may be quicker for those who registered online. 
 
Can I register for all the events of a series by filling in only one form? 
Unfortunately  there  is  no  such  an  option.  A  rider  need  to  register  event  by  event,  however  the  system 
saves the permanent data and will fill in those fields automatically. 
 
How much  is  the  registration  fee which must be  transferred  (or paid  in a bank)  to  the given account? 
The exact registration fee is always declared by the Supplementary regulations of the event. ATTENTION! 
The registration fees may differ by classes, and a multiple class entry can be charged with an extra fee. If an 
event has no pre‐payment option the registration fee must be paid at the on‐site registration. 
 
Why can’t I modify my start number? 
If the start number is contained in the licence database it cannot be modified during the online registration. 
A temporary start number change (one event only) can be done at  the on‐site registration with previous 
check  of  the  race  direction.  A  permanent  start  number  change  is  only  possible  with  the  permit  of  the 
federation. 
 
What to do if the verification e‐mail has not arrived after the registration? 
In this case please contact motor@chronomoto.hu with your name, licence number (if you have) or birth 
date and the event name which you had tried to register. 
This  e‐mail  is  for  system  technical  helpdesk  only.  For  information  of  a  specific  event  please  read  the 
supplementary regulations or contact the organizer. 


