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Bajnokság és Kupák

Veszprémvarsányi Ec (lV. futam)
2018. június 10.

VERsENYKIínÁs
1. Rendező

MKE Motorsport EgyesÜlet

Szenft

2'

Márkus

tel. 30/2552446 mail: mkemotorsport@gmail.com

Helyszín

Veszprémvarsányi krosszpálya,
GPS koordináták: 47 '420793,

3. ldőterv:

17

.824098

Mellékletben

4.

Nevezés
online nevezési felületen 2018.május 8_tól 2018 jÚnius 5' 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 RAJTSZÁuor. 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:
MKE Motorsport EgyesÜlet
Bank:
Kisalföld Takarék
Számlas zám. 59500533-1 6292680
IBAN:
HU59 59500533-16292680-00000000
SWIFT: TAKBHUHB
Nevezési díj online nevezés esetén:

lFl/MINl/Lady:
Többi kategória'.
Napi licenc:

5.000,-Ft/fő
13.000,-Ft/fő
6.500,-Ftlfő (biztosítással)
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Bajnokság és Kupák

Helyszínen' a Verseny napján a nevezési díj:
7.000,_Ft/fő
15'000,-Ft/fő
8. 500, -Ftlf ő (biztosítássa

lFl/M lN l/Lady:
Többi kategória:
Napi licenc:

l

)

5. Pálya

A nyomvonal tartalmazza a teljes veszprémvarsányi krosszpályát, emellett

erdei endurós nyomvonalat.
Az extrém rész a rajtegyenes mellett kerül kialakításra. Az extrém akadályokat
egy könnyen teljesíthető kerülő nyomvonalon ki is lehet kerülni, ez kb. 3Omp-el
hosszabb!
A pálya hossza kb' 12 perc'
A teljes nyomvonal ( az extrém elkerülőjét választva) amatőrök számára is
könnyen teljesíthető.

6. Kategóriák

Alapkiírás szerint
Külföldi versenyzők az AbszolÚt kategóriában lesznek értékelve
(kapnak bajnoki pontot)

7.

Díjazás:
Minden kategória első 3 helyezettje kupát ,4'-6. helyezett érmet kap
Napi startengedélyes versenyők is díjazásra kerülnek.

8. Szabályok:

Alapkiírás szerint

9.

Tisztségviselők:

Nagy Péter
Szabó Béla
Párkánszky József
Chronomoto / Vágó Gabriella
RadÓ Szilárd
Kusz JózseJ

SportfelÜgyelo:
Versenyigazgató:
Gépátvételvezető:
Értetetesvezető:
Versenytitkár:
Motoros sportbít',i
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HUSQVARNA-MAURER Endurocross Bajnokság és Kupák
MAU RER Abszol ut Ku paso r ozat

lDŐTERV
2018. jÚnius 10.

j

Veszprémvarsány

Nevezés:
MlNl futam felvezető kör:
MlNl start:
FI/Lady felvezető kör:
IFI/Lady start:

09.1 5

1 Órás futam felvezető
1 orás futam start:

t.,ts$i.lii.|:lt::

08.00-11:00
08:20
08:30
09.00

l

;

Ec

kör:

10.00
10:30

lFl/ Lady díjkiosztÓ:

kb 12.00

2 Órás futam felvezető kör:
2 Órás futam start:

12.00
12:45
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