HUSQVARNA-MAURER Endurocross Bainokság
és Kupák
MAURER Abszolút Kupa sorozat
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L

Rendező

z.

Helyszín

Auner Győr futam Pannonhalma

Arrabona Motorsport Egyesület Győr
Nagy Péter
tel: 20 9584 542 mail: kyo@different.hu
Papp Tamás
tel: 20 9339 952
Illés Adrienn
tel: 30 3271,728
Folyamatos infók a Versenyről FB oldalunkon.
Pannonhalmi kro s szp ály a
GPS koordináták:
É47 32'26.25" K17 43'33.05"
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Időterv:
20LB. Március 31.
08.00-11 őráig
08:20 őra

Nevezés:
MINI futam felvezető kör:
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MINI start:
IFI /Lady felvezető kör:
IFI/Lady start:
]. órás futam felvezető kör:
1 órás futam start:
IFI / Lady eredményhirdetés
2 őrás futam felvezető kör:
2 őrás futam start:
Quad futam felvezető kör:
Quad futam start:

0B:30
09.00 óra
09.15 óra
10.00
10:30
kb 12.00 óra
L2:00

:

1,2.45

15.00
1,5:20

Eredményhirdetés:

4.

kb 16.30

Nevezés

online nevezési felületen 2}1'B.március Lz-től201'8 március 26.24:00 őrátgaz

alábbi linken: wvyw.chronomoto.hu/mams

A nevezéS a nevezési díj átutalásával válik elfr
dottá.
A közlemény rovatban fel kell tüntetni a
Ha ez elmarad,
akkor nem tudjuk beazonosítani az utalást és a nevezést nem tudjuk elfogadni.
Befizetett nevezési díjat vissza nem tudunk adni.
Banki adatok:

Név:
Bank:

Arrabona MSE
Oberbank

SWIFT:

OBKLHUHB

Szám|aszám: 1B400010-035649 67 -201'0001'0
IBAN:
HU 17184000L003564967201000L0
Nevezési díj online nevezés esetén:
IFI/MINI/Lady:
Többi kategória:
Napi licenc:

Helyszínen' a verseny napián
IFI/MINI /Lady:
Többi kategória:
Napi licenc:

/& n-eqín

ffi

5.000,-Ftlfő
13.000,-Ftlfő
6. 5 0 0,- Ft /

fő (biztosítássalJ

a nevezési díj:

7.000,-Ft/fő
15.000,-Ftlfő
B. 5 0 0,- Ft / fő (biztosítással)
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5.

Fi{lya
A ny*mvnr:al tartalt::axnil a te|jes pannrrmh*!tni kr*ssu páNyát, a pálya rn*!|ett
e&h*}yerkedií qvadg:ályát, mrely sinna fi}ves résr., ennell*tt errleÍ enelur*s
rryor-nvonalat.
&x extrerrr rÉsna }<r*ssx1"lályán keriil lsia!nkitásra. Áx akaclályok knnnyen
teljesít}"retőck, de }esx |{er{-'}ő út',,onal [s.
A trl$lya hnssxn kb. t3 pxr"c"
,{ t*ljes ny{imvnllxI anratdínCIls sei{nrára is kmnny*n f*[jesíthető'
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Kategoriák

Á'l;lpkíírás sn*ritlt

HiiIfti}di v€r"$e}ulziÍk az &hsru}út k;*t*g*rishala lesxnek enté|selve [|tapmak bajn*}<i
nrr ntrrtl
I.-J

Tnvabbá Qtiad futam Ís mlegreltc}euÉsre kgniil:
hüyílt gópusetály, [:árnnÍlyerr q r.lacN h;lsrmálata engecléxyeaett
Á flr:tanr }'lelssrn 60 perc
A rajtsr*mr hárnrÍlyem a}apein tránmrÍ[yen sxárn [e["let

T" Büjazás:
N4irrdEr:

kat*gsria elss 3 he}yezettje kup:ár ' 4,-s. lt*[yenett órn'ret kap

Napi [íeene*s v*rsenyz{í}c ís é'r[ÉkcIveleszne}t
I{melIeüt il \rersglny sx}:}*üif;Ürai ertókes ajándékmkat ajánt*tlalc fel a vers*nytiík
részére.
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sxalrály*k:
A|e*grki{rá;s

$.

strerint

}Iüvata}os sxemrÉ}yek:
5p*r"tf'eluigy*l{i:
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Versenyigaxgati:

(1ópátvétel vez*tíi:
Ert*k,elÉsvezeIij:
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PALZ'.,h{Á
Hennlann l-trenrik
Pairkámsnky }izsef
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