Full-Gas-Ipone Magyarország Endurocross
Bajnokság és Kupasorozat versenykiírás
A rendezvény megnevezése:
(pontos alapkiírás szerinti
megnevezés, futam száma, stb.)
A rendezvény időpontja:
A rendezvény pontos helyszíne:
(Tepülés, utca, stb.)

Magyar Nemzeti Nyílt Endurocross Bajnokság 2. forduló
Királyszentistván

2022.03.19

8195 Királyszentistván, Rally pálya

GPS koordináták:
Rendező(k) neve:

Lion Racing Sportegyesület Balatonfűzfő

Rendező(k) címe:

8175. Balatonfűzfő, Bartók Béla utca 26.

Rendező(k) kapcsolattartója:

Oroszlán Ádám
Oroszlán Ádám; +36-20-513-6786

Rendező(k) kapcsolattartójának
telefonszáma, emailcíme:
MAMS Nyilvántartási száma:

Pestalics Réka; +36-20-238-9609
E-mail: lionracingse@gmail.com

MAMS/005/2022, EMN: 30/900

Veresenyigazgató:

Ódor Gábor

Sportfelügyelő:

László Márk

Gépátvétel vezetője:

Farkas Gábor

Értékelés vezetője:

Kovács Viktor

Értékelést végzi:

Chronomoto - Majosházi Péter

Motoros sportbíró:

Gáspár János/ Fodor Márton / Kusz József / Oroszlán Ádám

Mentőszolgálat:
Nemzetközi delegált neve,
tisztsége:

OMSZ

NEVEZÉS: 7:15 - 11.00
Gépátvétel: 7:15 - 11:00
Ifi 50/65 felvezető: 8:10
Ifi 50/65 1.futam (25'): 8:25

Kadet/Ifi 85/Lady felvezető: 9:00
Kadet/Ifi 85/Lady 1. futam(35'): 9:15

Időbeosztás:

Hobbi (III. oszt, Szuperveterán) felvezető: 10:00
Hobbi (III. oszt, Szuperveterán) futam (60') start: 10:30

Ifi 50/65 2. futam start (25'): 11:50
Kadet/Ifi 85/Lady 2. futam(35'): 12:25
Profi futam (I. oszt, Veterán, II. oszt, Páros) felvezető kör: 13:10
Profi futam (I. oszt, Veterán, II. oszt, Páros) 120 perc: 13:30

Díjkiosztó tervezett időpontja: 16:10

Online nevezés:

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:

Online nevezés esetén: Nevezési díj a felnőtt kategóriákban: 16.000,-Ft
Helyszíni nevezés esetén: Nevezési díj a felnőtt kategóriákban: 20.000,-Ft
Páros nevezés: Páros nevezési díj online nevezés esetén: 32.000Ft / pár
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 díja: 6500Ft
Napi licenc díja 1. alkalommal 5000Ft, 2. alkalommal 5.000Ft, 3. alkalomtól 10.000Ft
FONTOS: Napi licenccel induló versenyzőknek is kötelező a sportorvosi vizsgálaton
részt venni! A sportorvosi engedélyt a nevezés során kell bemutatni.

Banki utalás adatai:

Nevezés, utalás határideje:

Név: Lion Racing Sportegyesület
Bank: OTP
Számlaszám: 11748083-24887281
IBAN: HU95117480832488728100000000
SWIFT: OTPVHUHB

2022. március 16., szerda

Az alapkiírástól eltérő információk:

Pálya leírás:

Talaj jellemzői: Földes, köves, murvás helyenként még érintetlen füves részek ötvözik a
nyomvonalat, épített extrém akadályok kerülnek kialakításra.
Javasolt a tömör
belső használata a verseny során!

Képek:

Egyéb szolgáltatások:

Helyszíni büfé, Mobil Wc,

Egyéb információk:

A nyomvonal tartalmazza a már meglévő királyszentistváni autocross pálya
nyomvonalát, a körülötte lévő területen
kijelölt enduro test jellegű szakaszt és a kialakított extrém részt is . A kör hossza kb. 8-9
km. A teljes nyomvonal amatőrők számára is könnyen teljesíthető. Az extrém
szakasznak külön kerülője van.
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.
A versenyt megelőzően edzési és motorozási lehetőség NEM lehetséges, mivel az adott
helyszínt kízárólag a verseny napjára kapta meg a rendezőség a verseny lebonyolítása
érdekében! A nyomvonalon kízárólag gyalogos pályabejárás lehetséges, javasolt!

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

Lion Racing Sportegyesület Balatonfűzfő

Szakágvezető neve és aláírása:

MAMS aláírás:
Kelt:

Balatonfűzfő, 2022.02.18.

Full-Gas-Ipone Hungarian Endurocross
Championshop
and
Cup series notice
The name of the event:
Date:
Competition venue:

Magyar Nemzeti Nyílt Endurocross Bajnokság 2. forduló
Királyszentistván

2022.03.19

8195 Királyszentistván, Rally pálya

GPS coordinate:
The name of the association:
Organizer adress:
Organizer:
Organizers contact:
MAMS registration nr.:
Competion director:
Sport supervisor:
Head of machine acceptance:
Evaluation leader:
Company of evaluation:
Motorsport sportjudge:
Ambulance service:
Name and position of the
international delegate:

Lion Racing Sportegyesület Balatonfűzfő
8175. Balatonfűzfő, Bartók Béla utca 26.
Oroszlán Ádám
Oroszlán Ádám; +36-20-513-6786
Pestalics Réka; +36-20-238-9609
E-mail: lionracingse@gmail.com
Ódor Gábor
László Márk
Farkas Gábor
Kovács Viktor
Chronomoto - Majosházi Péter
Gáspár János / Kusz József / Fodor Márton / Oroszlán Ádám
OMSZ

ENTRY: 7:15 - 11:00
Technical controll: 7:15 - 11:00
Young 50/65 leading circle: 8:10
Young 50/65 1st run (25'): 8:25

Cadet / Young 85 / Lady leading circle: 9:00
Cadet/ Young 85 / Lady 1st run (35'): 9:15

Hobby (Division III, Super Veteran) leading circle: 10:00

Time schedule:

Hobby (Division III, Super Veteran) start (60'): 10:30

Ifi 50/65 2nd race start (25'): 11:50
Cadet / Ifi 85/Lady 2nd race start (35'): 12:25
Professional race (1st division, Veteran, 2nd division, Doubles) leading circle:
13:10
Professional race (1st division, Veteran, 2nd division, Doubles) 120': 13:30

Award ceremony: 16:10

Online registration:

In case of online registration: Entry fee in the adult categories: HUF 16,000
Ifi 85 / Ifi 65 / Ifi 50 / Lady categories: HUF 10,000
In case of local registration: Entry fee in adult categories: HUF 20,000
Ifi 85 / Ifi 65 / Ifi 50 / Lady categories: 14,000 HUF
In case of online registration: Entry fee in the adult categories: HUF 16,000
In case of local registration: Entry fee in the adult categories: HUF 20,000

Registration fees:

Pair registration: Pair registration fee in case of online registration: 32,000 HUF / pair
There is no possibility for a local registration!
As long as the member of the pair starts in the Amateur 60-minute race, he has to pay
an additional entry of 3000 HUF above the valid entry fee. The pair will only enter in
the doubles competition, so the entry fee is HUF 16,000.

In case of online registration: Entry fee in the adult categories: HUF 16,000
Ifi 85 / Ifi 65 / Ifi 50 / Lady categories: HUF 10,000
In case of local registration: Entry fee in adult categories: HUF 20,000
Ifi 85 / Ifi 65 / Ifi 50 / Lady categories: 14,000 HUF
In case of online registration: Entry fee in the adult categories: HUF 16,000
In case of local registration: Entry fee in the adult categories: HUF 20,000

Registration fees:

Bank transfer details:

Transfer deadline:
Information other than you find in
the basic notice:

Other information:

Pair registration: Pair registration fee in case of online registration: 32,000 HUF / pair
There is no possibility for a local registration!
As long as the member of the pair starts in the Amateur 60-minute race, he has to pay
an additional entry of 3000 HUF above the valid entry fee. The pair will only enter in
the doubles competition, so the entry fee is HUF 16,000.
Daily licenses for competitors are required for entry to the successful online Enduro
minimum exam!
Daily start license fee: 6500 HUF
Daily license fee 1. HUF 5,000 once, HUF 5,000 for the second, HUF 10,000 for the 3rd
time!
Payment in EURO possible too: According to the daily exchange rate!

Név: Lion Racing Sportegyesület
Bank: OTP
Számlaszám: 11748083-24887281
IBAN: HU95117480832488728100000000
SWIFT: OTPVHUHB

16. March 2022

The race trail includes the route of the already existing autocross track in
Királyszentistván, in the surrounding area
designated enduro section as well as the formed extreme part. The length of the circle
is approx. 8-9 km. The entire trail is also easy to complete for amateurs. The extreme
section has a separate detour.
In All categories to be awarded, 1-3. placed cup, 4-6. will receive a medal placed.
Competitors with a daily start permit will be valued in their category,
but they do not get a championship point.
Pre-competition training is NOT possible, as the venue was only given to the
competition on the day of the competition in order to run the competition!

Information not specified in this notice (such as entry fee, start order and times, technical conditions,
machine classes, protests, evaluation, etc.) will be executed in all respects in accordance with the basic
notice.
Signatory on behalf of the director
name and signature, stamp:
Name and signature of the head of
department:

Lion Racing Sportegyesület Balatonfűzfő

MAMS signature:
Date:

Balatonfűzfő, 2022.02.18.

