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ANDEZIT HOTEL KUPA
CL4 OFFROAD MOTOROS
lsKoLA NYíLT MAGYAR
ENDURO BAJNOKI FUTAM

CRAFTMASTERKFT
BER

201

9.05.11-12.

RENDEzÓ, RENDEZVÉNY
A Craftmaster Kft 1139. Budapest Tahi u 401a. tel.06 20 9242868
sasomotor@gmaíl.com elérhetoséggell 2019'05.11-12.-én rendezi, a CL4 offroad
Motoros lskola MAMS Nyilt Enduro Bajnokságának 3-4. futamát és ezzel egy idoben, a
MAMS Kupasorozatának 3-4. futamát' Valamint az Alpok_Adria Enduro Bajnokság 3-4.

1.

futamát,

gÉR Andezit Hotel/ Virágos Puszta központtal.
MAMS nyt'száma: MAMs/)'l6/201 9' EMN: 30/412

TlszTsÉGVtsELÖK:

2.

ZsŰri elnök :
Versenyigazgató

:

Hadobás Áoam
Sasvári Sándor

Gépátvételvezetöje: FarkasGábor
Értereles vezetÖje: Boros Lajos

ldőmérőkvezetője: MajosháziPéter

Versenytitkár:

Sasváriné lmre lldikÓ

3.sPoRTszABÁLYZAT

Alapkiírás szerint.

4.

KozLEKEDÉsl ELolRÁsoK

5.

RÉSZTVEVÖK

Alapkiírás szerint.

5.1.I. osztályban azok a Versenyzők akik a minimum 16.-ik éltévÜket betÖltÖtték és
valamely FlM tagszövetség által kibocsátott enduro szakágban érvényes versenyzői
licenccel és az adott Versenyre érvényesstartengedéllyel, vagy MAMS Enduro
versenyzoi engedéllyel rendelkeznek. Részt lehet venni az l. osztályÚ versenyeken
napi ,,D'' licenccel és érvényes vezetoi engedéllyel is.
5.2' ll' osztályban részvételrejogosultak azok a versenyzők, akik a minimum 16.-ik
éltévÜket betÖltÖtték és valamely FlM tagszövetség által kibocsátott enduro szakágban
érvényes versenyzoi licenccel és az adott Versenyre érvényes startengedéllyel, vagy
MAMS Enduro versenyzoi engedéllyel rendelkeznek. Részt lehet venni az ll. osztályÚ

'

versenyeken Napi ,,D'' licenccel és érvényes vezetői engedéllyel is.
5'3. Veterán kategÓriában részvételre jogosultak azok a tárgyévben a minimum 40. éltévÜket
betöltÖtt versenyzok, akik valamely FlM tagszÖvetség által kibocsátott' enduro
szakágban érvényes versenyzői licenccel
adott Versenyre érvényes
startengedéllyel, vagy MAMS enduro versenyzői engedéllyel rendelkeznek' Részt lehet
venni az Veterán Versenyen Napi ,,D" licenccel és érvényes vezetŐi engedéllyel is.
5.4. A lIl. osztályú MAMS Kupában részt azok a versenyzok, akik a 16' életévÜket
betÖltÖtték és valamely FlM tagszÖvetség által kibocsátott enduro szakágban érvényes
versenyzői licenccel és az adott Versenyre érvényesstartengedéllyel, vagy MAMS napi
,,D'' licenccel és érvényes vezetŐi engedéllyel rendelkeznek.
5.5. szuPER VETERÁN kategÓriában részvételre jogosultak azok a tárgyévben a minimum

és az

47. éltévÜketbetÖltÖtt versenyzok, akik valamely FlM tagszövetség által kibocsátott,
enduro szakágban érvényesversenyzói licenccel és az adott versenyre érvényes
startengedéllyel, vagy MAMS enduro versenyzÓi engedéllyel rendelkeznek. Részt lehet
venni az SzUPER VETERÁN Versenyen Napi ,,D'' licenccel és érvényesvezetői
engedéllyel is.

A napi |icences versenyzők sportorvosi igazolását a vezetői engedély helyettesÍtheti. A

napi licences versenyzŐk nem kapnak bajnoki-kupa pontot, de a verseny értékelésében
részt vesznek.

A versenyben részt vehetnek a versenyzők, bármely terep motorkerékpárra!.

Az Alpok-Adria versenyben résztvevő versenyzőknek, ezen kívül rendelkeznie kell a
jármÍÍközlekedéshez szükséges hatósági dokumentumokkal is. /forgalml
engedély, rendszám, jogosítvány./

5.5.

A

1B éven aluli versenyzi a versenyzöi engedély kiváltásához kÖteles bemutatni a szÜlö
aláírásával ellátott szÜlii engedélyét'

6. NEVEzÉs
6.1. Egyéni nevezés:

A

hivatalos nevezési ívet szabályszerűen kitÖltve, aláírva kell átadni a rendezö
egyesÜletnek a versenyirodán, a nevezési dÍj egyidejű befizetése mellett.
6'2. Egyéni nevezésidÍj: online nevezés esetén: 25 000 Ft felelosség biztosítással
Helyszini nevezés esetén:28 000 Ft felelősség biztosítással
6'3. online nevezési zárlat'' 2019.05.06.
6.4' Csapatnevezés:

Bármely motoros egyesület/cég 4 fös csapatokat nevezhet, az egyesüleVcég versenyzoi
kÖzÚl. A kétnapos Verseny esetén a nevezett csapatoknak mindkét napon azonosnak

kell lennie.
6.5. Csapatnevezési díj: lngyenes, 0 Ft

Cnline neveZés: htlps://u,lvtv.clrronomclto.bu/tnams/
7. MEGENGEDETT

.lÁnuÚvex - GÉPoszTÁt-yox

Az Alpok-Adria versenyben

:

Senior kategória Et: 2 ütemű 100-150 ccm_ig, 4 ütemű 175-250 ccm-ig
E2:2 ütemű 175-250 ccm-ig, 4 ütemű 290-450 ccm-ig
E3 2 Ütemű 290-500 ccm-ig, 4 ütemű 475-650 ccm-ig
Junior kategória 23-éves korig, bármely motorral.
Veterán kategória 40-év felett, bármely motorral.
Az osszes járműnek a FlM sportszabályzatának meg kell Íelelnie.
Csak FlM Enduro gumi használata engedélyezett.

A Magyar Enduro Bajnokságban:

l.o.:
ll.o:
lll.o:

Kategória megkötés nélkül, bármilyen gumi használata engedélyezett.
Kategória megkötés nélkül, bármilyen gumi használata engedéIyezett.
Kategória megkötés nélkül, bármilyen gumi használata engedélyezett.
Veterán kategória, 40 év feletti versenyzők bármilyen motorkerékpárral.
Szuper Veterán kategória, 47 év feletti versenyzők bármilyen motorkerékpárral'
Az év folyamán betöltÖtt életkor a meghatározo az egész versenyévadra.

8. ÚTVoNAL
Start: BÉRAndezit Hotel,2019.05.11-n 1']Órakor' A pálya hossza kb. 330km (1-2nap 6 ill.5
kör, kÖrÖnként kb.30km). A pálya 2 lE{ tartalmaz.
a./ Az Útvonalat 2019.05.10-én 17 irátÓl a versenyirodában ismertetik.
b/ Az Útvonal magánterületen lesz kijelÖlve; KérjÜk a rendezvény és a sportág érdekébenaz

edzési tilalmat betartani.

A

pályán csak

a

motorozhatnak (ellenkezö esetben pénzbÜntetés).

g.

ÜzeunNync

Alapkiírás szerint.

számmal ellátott versenyzók

és segítök

1o.

RAJTSZÁM

Az év elején kiadott rajtszámok érvényesek.
Az Alpok-Adria és l.osztályÚ versenyzö esetén citromsárga alapon fekete szám, a ll'lll.osztályú, old boy és a Veterán kategÓriákban, fehér alapon fekete szám.

11. ÁTVÉTELEK A RAJT ELÖTT
Adminisztrativ átvétel 20'19.05.10-én 17.00-20.00. Óra kÖzÖtt, 2019.05.1 1-n 7,30-10,00Óra
kÖzÖtt BÉREN az Andezit Hotelben lesz.
A gépátvétel2019.05.11_n 07.30-tól 10.00-ig, BÉREN Andezit Hotel parkjában lesz" A
technikai gépátvételreaz adminisztratív átvételrö| kell jÖnni, a szignált nevezési lappal.

További kÖvetelmények: rajtszámokkal felszerelt' műszakilag megfelelo tiszta motorkerékpár,
szabványos bukÓsisak. Az Alpok-Adria versenyzők számára érvényesforgalm! engedéIy,
FlM gumi, jogosítvány szükséges.
12'

ELLENoRzÖLAP

Alapkiírás szerint.
13. RAJTIDÖK

Arajtaz elsö napon 11Órakor, a második napon 9 Órakor kezdödik. Aversenyzök
párosával, vagy hármasával lesznek indÍtva.

percenként

14. ETAPIDÓK

Alapkiírás szerint.
15.

ELLENORZO ALLOMASOK

16.

KÜLoNPnÓeÁx

Alapkiírás szerint.

KÖrÖnként két kÜlÖnprÓba szakaszt kell teljesíteni:

Cross teszt: kb.1,B km-es terepszakaszon
Enduro teszt: 3,4 km hosszú, lezárhatÓ terepszakasz
Továbbiakra az alapki írás érvényes.
17.

M

ENDURo RENDEZVÉNY LEBoNYoLlTÁsA

Alapkiírás szerint.

18. cÉL
A cél BÉREN az Andezit Hotelben lesz. A cél lE-től a Parc Fermé_ig (ZárÓ gépátvételig) a

versenyzönek az elöírt 3 percet be kell tartani, kivéve ha hangtompítÓt javÍt (30 perc). Azárt'
parkolÓban tÖrténö késedelmes motorleadás kizáráshoz vezet. A cél lE-n kell bejelenteni azt
is, ha a versenyzÖ a Verseny során baleset részese volt.
19.

GÉPÁTVÉrelR VERSENY VÉGÉN

Alapkiírás szerint'

20. ÉRTÉKELÉS,
RANGsoRoLÁs

20'1.1 Egyéni
Alp-Adria: Senior E1, E2, E3
Junior
Veterán

4

Magyar OB:1. osztaly

íl.osztály
lll.osztély
Veterán kupa

SzuperVeterán kupa
20.1.2 Csapat {a négy versenyzl kÖzül a három legjobb versenyző eredménye Összegzése
által kapott, effektív ÖsszpontszámÚ sorrend szerinti' klub/cég csapat)

2í. DíJAK
KategÓriánken 1_3 helyezett kupát, 4._6. helyezett érmet Kap.
Díjkiosztó a versény után a helyszínen.
22.

BETósiTÁsoK

Alapkiírás szerint

23.

ÓVÁs

AlapkiÍrás szerint, az Óvási díj 60 000Ft'

24. REKLÁM

A MAMS sportszabályzata érvényes.

25.

FELÖssÉGtLHÁRíTÁS
AlapkiÍrás szerint

26.

ÁLTALÁNoS

AlapkiÍrás szerint

CR'ÁFTMA$TER. Kft.
{{39.Budapes[
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