MAMS SUPERENDURO
KUPASOROZAT / AMTS kupa
2022 május 29. vasárnap
A rendezvény megnevezése:
(pontos alapkiírás szerinti megnevezés,
futam száma, stb.)

MAMS SuperEnduro kupasorozat 2. forduló
Hungexpo, Automobil & Tuning Show (AMTS)

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

Hungexpo, Budapest H-1101, Albertirsai út 10.

GPS koordináták:

(47.4941085, 19.1289169)

Rendező(k) neve:

RACE4U Promotion Kft

Rendező(k) címe:

2161 Csomdád, Levente u. 14/a.

Rendező(k) kapcsolattartója:

Hadobás Ádám

Rendező(k) kapcsolattartójának 00 36 70 419 7620
telefonszáma:
MAMS nyilvántartási szám:
FIME nyilvántartási szám:
Versenyigazgató:

MAMS/045/2022
37/314
Hadobás Ádám

Sportfelügyelő:

László Márk

Gépátvétel vezetője:

Farkas Gábor

Értékelés vezetője:
Értékelést végzi:

TBA
Chronomoto

Mentőszolgálat:
OMSZ
Nemzetközi verseny esetén a
Delegált neve, beosztása,
képviselt ország vagy szervezet
neve stb.
A nevezés helyszíne: (ha eltér a
verseny helyszínétől)
Hungexpo Versenyközpont
A gépátvétel helyszíne: (ha eltér a
verseny helyszínétől)
Hungexpo Versenyközpont
A díjkiosztó helyszíne: (ha eltér a
verseny helyszínétől)

Nevezés: 8.00-9.30
Edzések:10.00-12.00
Döntő futamok: 13.00-17.00
PONTOS IDŐBESZTÁS A HELYSZÍNI HIRDETŐFALON!

Időbeosztás:

További részletek hamarosan:
https://www.facebook.com/endurogp.hu/

Nevezési díjak:

Banki utalás adatai:

Nevezési díj a felnőtt kategóriákban: online 16.000
Ft helyszínen 20.000 Ft
Ifi kategóriákban:online 10.000 Ft helyszínen
14.000 Ft
Napi rajtengedély díja az aktuális MAMS díjtábla
alapján.
RACE4U Promotion Kft
11710088-21455656

Utalás határideje:

2022 05.25.

Az alapkiírástól eltérő
információk:

Az online nevezési díjat, kizárólag a határidőig
beérkezett utalások esetén fogadjuk el! Ettől eltérő
esetben a helyszíni nevezési díj fizetendő!
NEVEZÉS: https://www.chronomoto.hu/mams/

A jelen kiírásban fel nem tüntetett információk (mint pl. rajt sorrend, időterv, technikai
feltételek, géposztályok, óvás, értékelés stb.) az alapkiírásnak megfelelően kerülnek
végrehajtásra. A rendező a változtatások jogát fenntartja!
A rendező részéről aláíró
neve és aláírása, bélyegző:
A Szakágvezető neve és aláírása:
A MAMS aláírás:
Kelt:

Budapest, 2022 05.02.

BEVEZETŐ
ILYEN MÉG NEM VOLT: SUPERENDURO VERSENY
AZ AMTS-EN!

Újra motorok az AMTS-en: vadonatúj szabadtéri programként debütálnak a
kétkerekű versenygépek igazi gladiátorai az Off-Road Show szomszédságában.
A SuperEnduro-t mint sportot már nem nagyon kell bemutatni a hazai közönség
számára, hiszen az elmúlt években minden alkalommal, több ezer ember előtt
rendezik a sportág világbajnoki futamát. Az idei évben sem volt ez másként és most
az AMTS-en első alkalommal mutatkozik be ez a látványos program. A futam több
szempontból is különleges lesz, hiszen a kategória legifjabb versenyzői mellett több
olyan név is tiszteletét teszi, akik már több alkalommal eufórikus hangulatba hozták
a Papp László Sportarénában a szurkolókat. Mellettük a hazai és külföldi versenyzők
részvételére egyaránt számítunk!

NA DE MIÉRT PONT SUPERENDURO…?!
A verseny maga egy show, köszönhetően a látványos akadályokkal tűzdelt
pályának, a rövid de intenzív futamoknak és a test a test elleni csatáknak
köszönhetően. A pálya gyakorlatilag teljes egészében belátható ahol a pozíciók
egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak. A legkisebb gyerek kategória 6-10
éves indulóit kivételes alkalom látni, hiszen fiatal koruk ellenére már játszi
könnyedséggel haladnak az akadályokon. A nagyobb kategória résztvevői sokszor
szembe mennek a fizika törvényeivel és ez az ami miatt ennyire szerethető ez a
sport. Erről garantáltan tanúbizonyságot tesz majd Liszka Roland és Zsigovits
Norbert, akik a sportág kiemelt hazai tehetségeinek számítanak az eddig elért
eredményeik alapján.

A vasárnap megrendezésre kerülő Superenduro futamokon gyerek, hobbi és profi
kategóriában mérik össze tudásukat a pilóták. A pálya elhelyezkedés miatt
garantáltan megtalálod majd, hiszen közvetlenül az off-road szekció mellett
helyezkedik el és több oldalról is lelátóval lesz körbevéve a felejthetetlen élmény
miatt. A szombati napon a látogatóknak lehetőségük lesz biztonságos körülmények
között kipróbálni a pályát egy különleges járművel.
Aki vonzódik a kétkerekűek világához annak kihagyhatatlan programot kínál a
SuperEnduro az AMTS-en!

Résztvevők
1.Prestige kategóriában részvételre jogosultak azok a versenyzők, akik a tárgyévben
a MAMS Enduro szakágra érvényes, vagy valamely külföldi szövetség által kiállított I.
osztályú, II. osztályú, Veterán versenyzői licenccel (I) vagy (N) rendelkeznek.
Továbbá részt lehet venni Napi rajtengedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással,

2. Open kategóriában részvételre jogosultak azok a versenyzők, akik a tárgyévben a
MAMS Enduro szakágra érvényes, vagy valamely külföldi szövetség által kiállított III.
osztályú vagy Szuperveterán versenyzői licenccel (I), vagy (N) rendelkeznek
Továbbá részt lehet venni Napi rajtengedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással,

3. Ifi kategóriában részvételre jogosultak azok a versenyzők, akik a tárgyévben a
MAMS Enduro szakágra, vagy valamely külföldi szövetség által kiállított érvényes Kadet,
Lady, IFI 50 (amennyiben az IFI 65 korhatárnak megfelel), IFI 65, IFI 85 osztályú
versenyzői licenccel, (I), vagy (N) rendelkeznek.
Továbbá részt lehet venni Napi rajtengedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással.

4. A Napi rajtengedéllyel versenyzők kupa pontot nem kapnak, de a verseny
értékelésében részt vesznek. A szervező saját döntése alapján külön is értékelheti a
versenyzőket. Napi rajtengedéllyel csak a kupa fordulók max. 50%-án lehet indulni.
Az első Napi rajtengedély ára levonásra kerül, a verseny után kiváltott éves licenc árából.

5. Továbbá minden kategóriában MAMS licenccel rendelkező és kiegészítő licenccel nem
rendelkező versenyzők a verseny értékelésben részt vesznek, de kupa pontot nem
kapnak.
Kupa pont csak érvényes Enduro licenccel, vagy MAMS licenccel és kiegészítő licenccel
rendelkezők kapnak.
A licenceknek megfelelő osztályban való induláshoz nem szükséges semmilyen külön
adminisztráció. Amennyiben a másik szakág licenc tulajdonosa egy osztállyal lejjebb
szeretne indulni, mint ahová a licence érvényes, akkor ki kell váltania az Enduro
szakágban
az ahhoz az osztályhoz szükséges licencet.
4.12. A külföldi licences versenyzők, csak abban az estben vesznek részt az évvégi
értékelésben, ha a megrendezett fordulok több mint 50%-án indultak (a versenyen
szabályosan elrajtoltak).

Kategóriák
A.) SuperEnduro Prestige Kupa
Géposztály meghatározás nélkül
B.) SuperEnduro Open Kupa
Géposztály meghatározás nélkül.
C.) SuperEnduro Kadet Kupa
Géposztály meghatározás: 125cm3 2 ütemű, 85cm3 15 év alatt és 250cm3 4
ütemű
D.) SuperEnduro Ifi 65 Kupa
Géposztály meghatározás: 65 cm3
E.) SuperEnduro Ifi 85 Kupa
Géposztály meghatározás: 85 cm3
F.) SuperEnduro Lady Kupa
Géposztály meghatározás nélkül

Megközelítés
A helyszínre érkezők a Hungexpo területére (H-1101 Budapest, Albertirsai
u.10.) a 6. számú kapun keresztül juthatnak be! A kapunál elhelyezett
regisztrációs kapunál a versenyzők átvehetik a Parkoló kártyájukat és a
belépőjegyeket.

FONTOS:
A versenyre benevezett pilóták 1db versenyzői és maximum 2 db segítői
belépőjegyre jogosultak, melyet a nevezési díj magába foglal. Amennyiben
többen érkeztek, úgy a további személyek belépése kizárólag érvényes
belépőjeggyel lehetséges, a Főbejáraton keresztül. Minden versenyző kizárólag
1 db parkolókártyát kap, több autó esetén a parkolás a Hungexpo által
fenntartott helyeken lehetséges!

A SuperEnduro pálya az Off-Road tematika részeként a fent látható térkép szerint
helyezkedik el! A belépést követően csak követni kell a jelzéseket ami közvetlenül a pálya
mellett kialakított Depo-ba vezet!

Programterv
8:00-10:00
10:30
(6+6+6’)
10:55 (8’)
11:05 (8’)
11:20
(6+6+6’)
11:45 (8’)
11:55 (8’)
12:00
(6’+1kör)
12:10
12:50
(6’+1kör)
13:00
(5+5+5’)
13:20 (10’)
13:30 (8’)
13:40 (8’)
13:45
(5+5+5’)
14:10 (8’)
14:20 (8’)
14:30
(5+5+5’)
14:50 (8’)
15:05
(6’+1kör)
15:15 (8’)
15:45

Nevezés / Gépátvétel
Ifi edzés (65 cm3, Lady+85 cm3, Kadet)
Open edzés
Prestige edzés
Ifi időmérő (65 cm3, Lady+85 cm3,
Kadet)
Open időmérő
Prestige időmérő
Surron-Run döntő 1
Ebédszünet
Surron-Run döntő 2
Ifi döntő 1 (65 cm3, Lady+85 cm3,
Kadet)
Prestige időfutam (egyesével legjobb 7
időt
futott versenyző)
Open döntő 1
Prestige döntő 1
Ifi döntő 2 (65 cm3, Lady+85 cm3,
Kadet)
Open döntő 2
Prestige döntő 2
Ifi döntő 3 (65 cm3, Lady+85 cm3,
Kadet)
Open döntő 3
Surron-Run döntő 3
Prestige döntő 3 / SuperFinal 1
Eredményhirdetés

Versenyszabályzat:
https://mams.hu/alapkiirasok

Versenykiírás:
https://mams.hu/versenykiirasok

Online nevezés:
https://www.chronomoto.hu/mams/

Hivatalos oldalak:
AMTS: https://www.amts.hu/hu/

Facebook esemény:
https://www.facebook.com/endurogp.hu

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

