Magyarország Nyílt Nemzeti Country
Quad Egyéni Bajnokság
versenykiírás
A rendezvény megnevezése:
(pontos alapkiírás szerinti megnevezés,
futam száma, stb.)
A rendezvény időpontja:

Magyarország Nyílt Nemzeti Country Quad Egyéni Bajnokság 1.
forduló
2022. március 19.

A rendezvény pontos helyszíne:
(Tepülés, utca, stb.)

Bér

GPS koordináták:
Rendező(k) neve:

HQC Sportegyesület

Rendező(k) címe:

2040 Budaörs, Kinizsi u. 18.

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

Géczi Gábor

20/539-1675, hqciroda@gmail.com
MAMS/011/2022, EMN: 36/302

Sportfelügyelő:

Pál László

Versenyigazgató:

Csóri Péter

Technikai gépátvevő:

Karai József

Versenytitkár:

Géczi Gábor

Értékelést végzi:
Mentőszolgálat:

OMSZ

Időbeosztás:

7.30-8.45

Gépátvétel, regisztráció (helye: táblával jelzett)

9.00-9.20

Eligazítás minden versenyzőnek (kötelező)

9.30-9.50.

Gyerek edzés

10.00-10.30.

Junior Quad, Lady Quad edzés

10.30-10.50

Felnőtt Quad 2X4, 4X4, Junior+ edzés

11.00-11.30 Side by Side edzés
11.30-13.00 + 1 kör

Felnőtt Quad 2X4, 4X4 futam (12 órától Junior+)

13.15-13.35 + 1 kör

Gyerek futam

13.40-14.10 + 1 kör

Junior futam, Lady futam

14.25-15.55 + 1 kör

Side by Side futam

16.20

Eredményhirdetés

Éves licence: előre megfizetve
Napi licence: 5000 Ft/nap

Nevezési díjak:

Gyermek, Junior, Junior+: 15.000 Ft
Felnőtt quad 2x4, 4x4, Lady :25.000 Ft
Side by side: 35.000 Ft

Egyéb információk:

A feltüntetett árak kizárólag előnevezés esetén értendőek (kivéve napi licence díj). Az
előnevezés, a HQC által üzemeltetett internetes felületen
(www.hungarianquadchallenge.hu) oldalon keresztül lehetséges a rendezvény
megkezdését megelőzően 3 nappal. Amennyiben résztvevő az előnevezés
lehetőségével nem él, úgy a helyszínen is lehetősége van nevezésre. A nevezési díj ára
helyszíni nevezés esetén a fent feltüntetett kategória szerinti ár +50% pótdíj.
Kérjük érkezésetek tervezésénél vegyétek figyelembe az idő tervet tekintettel a
gépátvételre.
A gépátvételen minden technikai szabályzatban előírt felszerelés bemutatása kötelező
és a környezetvédelmi fóliát is be kell mutatni.
Minden versenyző köteles megjelenni az eligazításon.
A szervező fenntartja magának a jogot a fentebb leírt időtervtől történő eltérésre,
illetve egyéb változtatások megtételére, amelyekről a HQC hivatalos oldalain
információt tesz közzé.

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:
Szakágvezető neve és aláírása:
MAMS aláírás:
Kelt:

2022.02.21

