VERSENYKIÍRÁS
LOVČICA (SK)
MAGYARORSZÁG NYÍLT ENDURO BAJNOKSÁG
Husqvarna-Maurer 5-6. futam

A rendezvényidőpontja:

2018. 07. 14.-15.

A rendezvényhelyszíne: Lovčica, Szlovákia
GPS: 48˚62ˊ57,77ˮ18˚80ˊ62,67ˮ

Rendező:
MOTOR TEAM PRIEVIDZA
SlovakRepublic

Hivatalos személyek:
Verseny igazgató:
SMF sportfelügyelő:
Technikai átvétel vezető:
Időmérést vezető:
Környezetvédelmi felelős:
MAMS Sportfelügyelő:

Jaroszláv Gazso (Jaroslav Gažo)
Pavol Sás
Martin Gonos
Rastislav Mašlonka
Beáta Cigáneková
Jász András

Szabályok:SMF Enduro alapkiírás és MAMS enduroalapkiírás szerint (MAMS weboldalon megtalálható).
Nevezés/Gépátvétel:
helyszíne:Lovčica, Szlovákia
időpontja:2018. 07.13. péntek 16.00-21.00-ig NEVEZÉS CSAK PÉNTEKEN 07. 13.!!!
Nevezési díj a Magyar Bajnokságban indulók részére:60€
Külföldi rajtengedély és napi biztosítás szükséges melyet igényelni a MAMS irodában
lehet!
RAJT: szombaton és vasárnap9:00 óra,
Versenyzők percenként 3-sával indulnak
•A nevezéshez a magyar bajnokság résztvevőinek be kell mutatniuk a 2018 évre érvényes
versenyzői licencüket és a versenyre érvényes startengedélyt, biztosítást, mely a MAMS
irodában igényelhető. A startengedély díjmentes, a nemzetközi biztosítás 990,-Ft/nap.
A versenyre magyar versenyzők napi licencet nem tudnak váltani.
•A nevezéshez vezetői engedély nem szükséges.
•A versenyzőknek rendeltetésszerűen működő, biztonságos, tiszta motorral kell a gépátvételen megjelennie. A nem megfelelő műszaki állapotú motorkerékpárokátvételét a rendező
megtagadja. Ez esetben a nevezési díj visszafizetésre nem kerül. A Magyar-Szlovák Bajnoki versenyben nem kell forgalmi engedéllyel rendelkeznie.
•A motornak három helyen (elöl, és két oldalt) jól látható rajtszámmal kell rendelkeznie.
•Gépátvételnél érvényes, a rendező által igazolt nevezési lappal kell megjelenni.
•Gépátvételnél a sisak bemutatása kötelező. A sisaknak megfelelő állapotban kell lennie és
E jelőlést kell tartalmaznia.
Részvevők:
I. osztályban részvételre jogosultak azok a versenyzők, akik a tárgyévben a MAMS Enduroszakágra érvényes I. osztályú versenyzői licenccel, vagy valamely FIM tagszövetség által kibocsátott
Enduro szakágban érvényes nemzetközi versenyzői licenccel (I). vagy (N) licenccel és az adott
versenyre érvényes startengedéllyel rendelkeznek.
HU Veterán (+40) kategóriában/szlovák VETERAN részvételre jogosultak azok a versenyzők,
akik a tárgyévben a MAMS Enduroszakágraérvényes Old Boy versenyzői licenccel, vagy valamely
FIM tagszövetség által kibocsátott Enduro szakágban érvényes nemzetközi versenyzői licenccel (I),
vagy (N) licenccel és az adott versenyre érvényes startengedéllyel rendelkeznek.
Veterán kategóriában az adott évben 40. életévét betöltő versenyző indulhat
HU SzuperVeterán (+47) kategóriában/szlovák SUPER VETERAN részvételre jogosultak azok a
versenyzők, akik a tárgyévben a MAMS Enduroszakágraérvényes Veterán versenyzői licenccel,
vagy valamely FIM tagszövetség által kibocsátott Enduro szakágban érvényes nemzetközi versenyzői licenccel (I), vagy (N) licenccel és az adott versenyre érvényes startengedéllyel rendelkeznek.
Szuper Veterán kategóriában az adott évben 47. életévét betöltő versenyző indulhat.

II. osztályban részvételre jogosultak azok a versenyzők, akik a tárgyévben a MAMS Enduroszakágraérvényes II. osztályú versenyzői licenccel, vagy valamely FIM tagszövetség által kibocsátott
Enduro szakágban érvényes nemzetközi versenyzői licenccel (I), vagy (N) licenccel és az adott
versenyre érvényes startengedéllyel rendelkeznek.
A III. osztályú MAMS Kupában részvételre jogosultak azok a versenyzők, akik a tárgyévben a
MAMS Enduroszakágra érvényes III. osztályú versenyzői licenccel, vagy valamely FIM tagszövetség által kibocsátott Enduro szakágban érvényes nemzetközi versenyzői licenccel (I), vagy (N) licenccel és az adott versenyre érvényes startengedéllyel rendelkeznek.
Géposztályok:
I. osztályNyílt géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett
Veterán:Nyílt géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett
II. osztály:Nyílt géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezet
III. osztályNyílt géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett
SzuperVeterán :Nyílt géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett
A verseny során Magyar versenyben bármilyen gumi használata megengedett.

Rajtszám:
Alapkiírás szerint (az enduro licencen kiadott rajtszámokérvényesek, vagy amennyiben ez a
szám foglalt akkor a rendező biztosítja a rajtszámot). elől 1db, jobb és bal oldalon 1-1 db
rajtszám használata kötelező.
Útvonal:
Verseny útvonala az enduro alapkiírás szerint kerül kijelölésre. A pálya 47 km hoszú,
vegyesen tartalmaz krossz, enduro és extrém jellegű szakaszokat. A verseny útvonalán a
verseny dátuma előtt minden fajta edzés tilos. A pálya 2 db mértszakaszt és 2 db idó
elenőrzőt tartalmaz.
A pályán 1db időellenőrző állomás található. A pályahossza kb 25 km/kör. A teljesítendő
körök száma:
I osztály, II. osztály: 3 kör.
Veterán, III. osztály, SzuperVeterán: 2 kör
A pályán az enduroalapkiírás szerinti jelölésekkerülnek kihelyezésre. A pályán több helyen
áthaladás ellenőrző pontok kerülnek kiépítésre, itt a versenyzők kötelesek megállni. Az időellenőrző állomásra a versenyzőnek a megadott időben kell beérkeznie. Ha a versenyző
előbb vagy későbbér oda, akkor időbüntetést kap.
A verseny során minden kategória egy nyomvonalat használ.
A verseny során parcfermé kerül kialakításra.
A versenypálya nyomvonalán a rendező előzetes engedélye nélkül a motorozás szigorúan tilos.
Továbbirendelkezéseket a végrehajtási utasítás tartalmazza.
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
SzuperVeterán
Csapat: csak évesértékelés
Minden kategória 1-3 helyezettje kupát kap.
Eredménylistakifüggesztése:A verseny helyszínén az utolsó beérkezettversenyző után kb 30
perccel.
Óvás:Azeredményekkifüggesztését követően 30 percenbelül.
A verseny : Alpok Adria Enduro kupa, Szlovák Enduro bajnokság, Cseh Enduro bajnokság,
Magyar Enduro bajnokság. Közös ertékelés csak a I. Osztályban lesz.
Az Alpok Adria verseny kiírást a http://www.alpeadriamotorcycleunion.com található.
Jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk!
2018. 06. 14.

Nagy Péter sk.
MAMS Enduro Szakágvezető

