Engedély azonosító:

MAMS/013/2018
EMN: 30/252

VERSENYKIÍRÁS

Husqvarna - Maurer Magyar Enduro Bajnokság
3 - 4. forduló

MAGYARGENCS
2018. május 12-13.

GPS: 48.146146 19.963369

Időpontja, helyszíne:
2018.05.12-13
Magyargencs

GPS KOORDINÁTÁK:
depo: HADTÖRTÉNETI MÚZEUM, 8517 Magyargencs, Petőfi utca. 144.
N 47° 22'38,4"
E 17° 17'9,2"
RENDEZŐ:
GARZONE EVENTS KFT.
8200. Veszprém, Budapest út 89/B
info@garzoneracing.com

MAMS nyt.száma: MAMS/013/2018, EMN: 30/252
TISZTSÉGVISELÕK:
Sportfelügyelő: tba
Versenyigazgató: Sasvári Sándor
Gépátvétel vezetõje: Mészáros László
Értékelés vezetõje: ChronoMoto Kft.
Versenytitkár: Tóth Tímea
SZABÁLYOK: MAMS enduro alapkiírás szerint (MAMS weboldalon megtalálható)
NEVEZÉS:
Online nevezési felületen 2018.május 2-től 2018 május 8. 24:00 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 RAJTSZÁMOT. 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: Garzone Events Kft.
Bank: Unicredit Bank
Számlaszám: 10918001-00000097-09760006
IBAN: HU02 1091 8001 0000 0097 0976 0006
SWIFT: BACXHUHB
Online nevezés esetén:
Egyéni nevezési díj klasszikus enduro versenyen (2 nap):
Napi rajtengedély biztosítással:

30.000,-Ft
6.500,-Ft

Helyszíni nevezés esetén:
Egyéni nevezési díj klasszikus enduro versenyen (2 nap):
Napi rajtengedély biztosítással:

32.000,-Ft
8.500,-Ft

Csapatnevezés: ingyenes (csak eves értékelés)
Helyszíne: MŰVELŐDÉSI HÁZ, 8517 MAGYARGENCS, PETŐFI U.152.
Időpontja: Fakultatív átvétel: 2018.05.11. Péntek 19:00-20:00
2018.05.12. Szombat 08:00-12:00
GÉPÁTVÉTEL:
Helyszíne: HADTÖRTÉNETI MÚZEUM, 8517 Magyargencs, Petőfi utca 144.
Időpontja: 2018.05.12. délelőtt 08:00
RAJT:

első nap: 2018.05.12. Szombat 13:00
második nap: Vasárnap 08:00

1. A hivatalos nevezési ívet szabályszerűen kitöltve, aláírva kell átadni a rendező
egyesületnek a versenyirodán, a nevezési díj egyidejű befizetése mellett.
2. A nevezéshez a versenyzőnek be kell mutatnia 2018 évre érvényes versenyzői licencét.
3. D licences versenyzőknek be kell mutatniuk érvényes sportorvosi igazolásukat. Ez
kiváltható érvényes vezetői engedély bemutatásával.
4. A versenyzőknek rendeltetésszerűen működő, biztonságos, tiszta motorral kell a
gépátvételen megjelennie. A nem megfelelő műszaki állapotú motorkerékpárok átvételét
a rendező megtagadja. Ez esetben a nevezési díj visszafizetésre nem kerül. A motornak
nem kell forgalmi engedéllyel rendelkeznie.
5. A motornak három helyen (elöl, és két oldalt) jól látható rajtszámmal kell rendelkeznie.
6. Gépátvételnél érvényes, a rendező által igazolt nevezési lappal kell megjelenni.
7. Gépátvételnél a sisak bemutatása kötelező. A sisaknak megfelelő állapotban kell lennie
és E jelőlést kell tartalmaznia.
RÉSZTVEVŐK:
1. Részvételre jogosultak azok a nevezők, akik MAMS enduro versenyzői licencel
rendelkeznek. A D licenc a helyszínen kiváltható a biztosítással együtt.
2. Részvételre jogosultak azok a külföldi versenyzők, akik saját nemzeti licenccel és
rajtengedéllyel, vagy nemzetközi licenccel rendelkeznek.
3. A MAMS cross és supermoto licenc-szel rendelkező versenyzők a liccencüknek megfelelő
osztályban indulhatnak az alapkiírás szerint.
4. D licences versenyzők részt vesznek a verseny értékelésében, de bajnoki pontot nem
kapnak.
5. A verseny nyílt bajnokság a külföldi nevezők helyezésüknek megfelelően megkapják a
bajnoki pontjukat.
6. A 18 éven aluli versenyző a versenyzői engedély kiváltásához köteles bemutatni a szülői
aláírással ellátott szülői engedélyét.
7. A versenyzők számára előirt minimális életkor a betöltött 16. életév.
8. A Veterán kategóriában a minimális életkor az év folyamán betöltött 40. életév.
9. A Szuper Veterán kategóriában a minimális életkor az év folyamán betöltött 47. életév.
10. A rendezvény lebonyolítása a MAMS 2018-as Enduro alapverseny-kiírása szerint történik.
11. A versenyen résztvevő motoroknak rendszámmal nem kell rendelkezniük.
GÉPOSZTÁLYOK:
I. osztály
Veterán:
II. osztály:
III. osztály
Szuper Veterán :

Nyílt
Nyílt
Nyílt
Nyílt
Nyílt

géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett
géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett
géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezet
géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett
géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett

Magyar bajnokin bármilyen gumi használata megengedett. Kivétel szöges gumi.

RAJTSZÁM:
Alapkiírás szerint (az enduro licencen kiadott rajtszámok érvényesek). elől 1db, jobb és
bal oldalon 1-1 db rajtszám használata kötelező.
ÚTVONAL:
A verseny útvonala vegyesen tartalmaz erdei utakat, krossz és enduro jellegű
szakaszokat. A verseny útvonalán a verseny dátuma előtt 30 nappal mindenfajta edzés
tilos. A pálya 2 db mért szakaszt tartalmaz. A pálya hossza kb 40 km/kör. A teljesítendő
körök száma mindkét nap 3-3 kör.
VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
Szombaton a nevezést és a gépátvételt követően a motorokat be kell tolni a PARC
FERMÉBE. A PARC FERMÉBŐL a motorokat a startidő előtt 5-10 perccel lehet kitolni. A motort
csak a startidőben a starthelyen szabad beindítani. Az enduro mezőny a tereprally mezőny után
rajtol el egyenként 20-30 másodpercenként. A rövid pár km-es eapot követően a versenyző
megérkezik a mért szakasz startjához. A mért szakasz hossza kb 40 km, végig kijelölve, erdei
utakon. Szombaton a mezőny nem megy be a két különpróbára. A mért szakaszt egy rövid pár
km-es etapot követően a versenyző beérkezik a depóba. Itt lesz idő szervizelni, enni, inni. Ebből
a körből hármat kell teljesíteni, és mindegyik mérve lesz. A harmadik kör végén a szervízelést
követően a motorokat le kell adni a PARC FERMÉBE. Itt ellenőrizve lesz, hogy a jelölt alkatrészek
megvannak-e.
Vasárnap a lebonyolítás hasonló lesz, de már a klasszikus enduroban megszokott módon.
KB 40km-es etap lesz az előző napi nyomvonal visszafelé, valamint két mért szakasz lesz. A
versenyzők 3 kört mennek, az első körben a különpróbák nem lesznek mérve.
ÉRTÉKELÉS:
A versenyzők a mért szakaszok időeredményei, valamint az etapokon összeszedett
esetleges büntetőidők alapján kerülnek rangsorolásra a MAMS enduro alapkiírása szerint.
Értékelt kategóriák:
I osztály
Veterán
II osztály
III osztály
Szuper Veterán
Csapat: csak éves értékelés
Minden kategória 1-3 helyezettje kupát, 4-6 helyezettje érmet kap.
EREDMÉNYLISTA KIFÜGGESZTÉSE:
A verseny helyszínén az utolsó beérkezett versenyző után kb 30 perccel.
ÓVÁS:

Az eredmények kifüggesztését követően 30 percen belül.

Jó versenyzést és jó szórakozást kívánunk!
2018.május 02.

