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Bajnokság és Kupák

Ács Motoracing ll. futam
VERSENYKIínÁs
1. Rendező

Ácsi Motoracing Team SE

János

Horváth
tel. 20 3361 387 mail: janibex@vivamail'hu
Horváthné Szalai lbolya tel: 70 4237 243
Folyamatos infók a Versenyről FB oldalunkon.

?AcsiHelyszín
krosszpálya
3. ldőterv:

,

GPS

koordináták:

47 '738956, 18.008054

Mellékletben

4.

Nevezés
online nevezési felületen 2018.március 12től 2018 április 10' 24.OO óráig
az alábbi linken : www. chronomoto. hu/mams

Fontos:
A nevezés a nevezési díj átutalásával válik elfogadottá.
A közlemény rovatban fel kell tüntetni a NEVET és a RAJTSZÁvlor. 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:
Számlaszám:
IBAN:
SWIFT:

Ácsi Motoracing Team Se.

Pannon Takarékb ank Zrt'
63200092-1 1077 808_00000000
HU 07 6320 0092 1107 7808 0000 0000

TAKBHUHBXXX

Nevezési d'ry online nevezés esetén:

lFl/MlNl/Lady:
Többi kátegória''
Napi licenc:
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5.000'-Ft/fő
13.000,-FVfő
6.500,-Ftlfő (biztosítással)
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5. Kategoriák
A!*pltrírms seerint
HüÍfsltfj v*n*enye*k ap Absr*!ut kat*g*riában le*z*ek
&rtékaíve

ikapnak baln*ki pant*ti
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Díjazás;
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Herrnann Henrik
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Bajnokság és Kupák

lDŐTERV
2018. április 14.

Nevezés:

M lN l futam
M lN I start:

ri-:::li

felvezető kör:

FllLady feIvezető kör:
FllLady start:

09.00

1 Órás futam felvezető kör:
1 orás futam start:

10.00
10:30

lFI/ Lady díjkiosztÓ:

kb 12.00

2 Órás futam feIvezető kör:
2 orás futam start:

12.00
12.45

Quad futam felvezető kör:
Quad futam start:

15.00
15.20
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