Magyarország Endurocross
Bajnokság és Kupasorozat versenykiírás
A rendezvény megnevezése: (pontos
alapkiírás szerinti megnevezés, futam
száma, stb.)

Magyarország Nyílt Nemzeti Endurocross Bajnokság és Kupa 1.
fordulója

A rendezvény időpontja:
A rendezvény pontos helyszíne:

2022.03.05

(Tepülés, utca, stb.)

Kiskunfélegyháza Enduro és Motocross pálya

GPS koordináták:

46.689120, 19.851876

Rendező(k) neve:

Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület

Rendező(k) címe:

6100-Kiskunfélegyháza Liget u. 18.

Rendező(k) kapcsolattartója:

Szabó János / Sziládi Róbert

Rendező(k) kapcsolattartójának
telefonszáma:

06-20/9808-280, 06-30/9557-133, felegyhazimse@gmail.com

MAMS nyilvántartási szám:

MAMS/004/2022, EMN: 30/881

Versenyigazgató:

Ódor Géza Gábor

Sportfelügyelő:

László Márk

Gépátvétel vezetője:

Farkas Gábor

Értékelés vezetője:

Chronomoto

Értékelést végzi:

Chronomoto

Motoros sportbíró:

Kusz József, Jombach László

Mentőszolgálat:

OMSZ.
Érkezés és gépátvétel: 7:15-11:00
Ifi 50/65 felvezető: 8:10
Ifi 50/65 start (25') 8:25
Ifi 85/Lady felvezető: 9:00
Ifi 85/Lady start (35'): 9:15
Hobbi felvezető 10:00

Időbeosztás:

Hobbi futam start (60') 10:20
Ifi 50/65 2. futam start (25'): 11:35
Ifi 85/Lady 2. futam start (35'): 12:15
Profi felvezető: 13:00
Profi futam start (120') 13:20
Díjkiosztó várható időpontja: 16:00

Online nevezés:
Online nevezés határideje:

www.chronomoto.hu/mams
2021.03.03. 24-óra

Online nevezés esetén: Nevezési díj a felnőtt kategóriákban: 16.000,-Ft
Kadet/Ifi 85/Ifi 65/Ifi 50/Lady kategóriákban: 10.000,-Ft
Helyszíni nevezés esetén: Nevezési díj a felnőtt kategóriákban: 20.000,-Ft
Kadet/Ifi 85/Ifi 65/Ifi 50/Lady kategóriákban: 14.000,-Ft

Nevezési díjak:

Páros nevezés: Páros nevezési díj online nevezés esetén: 32.000Ft / páros helyszíni nevezésre nincs
lehetőség
Amennyiben a páros valamely tagja indul az Amatőr 60 perces futamban, akkor az arra
érvényes nevezési díja felett további 3000Ft-os kiegészítő nevezést kell, hogy fizessen.
Amennyiben a páros valamely tagja csak a páros futamban nevez, úgy a nevezési díja
16.000Ft.
Napi licences versenyzőknek a nevezés feltétele a sikeres online Enduro
minimumvizsga!
Napi rajtengedély: 6500Ft
(Napi rajtengedély díja 1. alkalommal 5000Ft, 2. alkalommal 5.000Ft, 3. alkalomtól 10.000Ft minden esetben +1500Ft
Biztosítási díj.)
FONTOS: Napi rajtengedéllyel induló versenyzőknek is kötelező a sportorvosi vizsgálaton
részt venni! A sportorvosi engedélyt a nevezés során kell bemutatni.
Nem enduro licenccel rendelkező versenyzőknek kiegészítő licence díja 5.000.-Ft

Banki utalás adatai:

Online nevezés csak a határidőig beérkezett befizetés esetén érvényes.
Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület
Számla szám: 51900018-11502355
IBAN: HU29 51900018-11502355-00000000

Egyéb információk:

Közlemény rovatba meg kell adni: Rajtszám, név, születési dátum.
A nyomvonal tartalmazza a Kiskunfélegyházi crosspályát és a körülötte lévő erdőben
kijelőlt könyen teljesíthető enduro jellegű szakaszt. A kör hossza kb 5km.
Nyomvonalon a nehéz részeknél kerülő nyom is található.
Minden
kategória 1-3. helyezettje kupát, a 4-6. helyezett érmet kap.
A napi startengedélyes versenyzők a kategóriájukban kerülnek értékelésre,
de bajnoki pontot nem kapnak.
Covid19: A vírusra való tekintettel a kormány által érvényben lévő intézkedéseket
kérjük mindenki tartsa be.

Pálya bejárás, edzés:

A versenyt megelőzően 2022. 02. 27.-ig van lehetőség a pálya területén edzeni. Ezt
követően 2022.03.06.-ig pályazár van érvényben.

A jelen kiírásban fel nem tüntetett információk (mint pl. rajt sorrend és idők, technikai feltételek,
géposztályok, óvás, értékelés stb.) mindenben az alapkiírásnak megfelelően kerülnek végrehajtásra.
A rendező részéről aláíró
neve és aláírása, bélyegző:

Szabó János

A Szakágvezető neve és aláírása:
A MAMS aláírás:
Kelt:

2022. február 2.

