ZVLÁŠTNE

USTANOVENIA

Enduro - 2019
Nemzetközi Enduro verseny , Magyar, Szlovák Bajnoki futam
Lišov 2019. 04.27-28.
Az AUTO-MOTO KLUB_SITNO az SMF Enduro és a Rally szakágának szervezője
kétnapos versenyt szervez az MM SR sorozaton belül. A rendezvényt az Enduro 2019 Sportkódex,
szabályai alapján és a JURY által jóváhagyott rendelkezések szerint rendezik meg.
A kétnapos versenyt Lišov falu közelében, Dudince közelében, Krupina kerületben tartják.
Megközelítés: 66 számú úton Zvolen - Šahy, Dudince faluban forduljon Žemberovce irányába, kb.
2 km-re a Hontianske Moravce falu közepén forduljon balra, utána egyenesen a főúton , a falu
után forduljon az első leágazásnál jobbra, majd az első úton balra Lišov irányába. A végén
kövesse a jelzéseket.
GPS: 48,232496 18,871744
Az adminisztratív és műszaki átvételt pénteken, 2019. április 26-án, 16-tól 21-ig tartják a depóban .A
motorkerékpárokat zárt parkolóban tárolják a műszaki ellenőrzés után. A versenyközpontban lesz a
rajt, cél, zárt parkoló, és a büfé is.
1. Hivatalos szeméyek:
Verseny titkár
Martina Zúbeková
Verseny igazgató:
Jaroslav Gažo
Időmérés, értékelés:
Rastislav Mašlonka
Technikai átvétel:
Martin Gonos, Martin Kubačka
Környezet védelmi felügyelő: Martina Zúbeková
SMF sportfelügyelő:
Patrik Šimkovič
MAMS Sportfelügyelő:
Hadobás Ádám
JURY :
Elnök:
Pavol Sás
Tag:
Martin Gonos
Tag:
Jaroslav Gažo
+ magyar és lengyel tag
Jury gyűlés a depóban kerül megrendezésre.
2. Verseny:
Motorkerékpárok átvétele ápr. 26 Péntek 16:00 órától 21:00 óráig
Versenyzői eligazítás: szombat 27.4. a depóban 7: 20-kor
Start: szombat: 8:00 Superveteran, HU 3. Oszt.
12:00 1.oszt, 2.oszt., Veterán
Vasárnap: 8:00 Superveteran, HU 3. Oszt.

12:00 1.oszt, 2. Oszt., Veterán
Korok száma: 4– 1. és 2. oszt.
3– Veterán, 3.oszt.
Minden tesztet szombaton és vasárnap mérünk!
Az IE késés max. 30 perc naponta.
3. Pálya :A pálya hossza 25 km, ami egyenetlen terepen vezet,(rét, erdei ösvények, szakadékok,
szurdokok). A pálya nyilakkal jelölve van . A pályan csak egy IE a depóban van. Minden körben egy
Enduro teszt és egy Cross Test van.
4.Versenyzők részvételi feltételei és nevezési díj:
A versenyen csak az alábbiak birtokában lehet részt venni.
- érvényes MAMS licenc
- érvényes rajtengedély
A nevezési díj két napra, 80 EUR, az adminisztratív és technikai átvételen kell fizetni.
5. Biztosítás:
Minden versenyzőnek nemzetközi biztosítást kell kötni a MAMS titkárságán és rajtengedélyt kell kérnie
az alábbi linken, a versenyen való induláshoz.
https://mams.hu/rajtengedely-kerelem
A rajtengedély ingyenes, mivel a verseny a magyar bajnokság része, csak a biztosításért kell fizetni.
7.Szálás lehetoség:
Dudince, http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-dudince
.
8. Környezetvédelmi előírások:
A versenyzők kötelesek környezetvédelmi védő szőnyeget használni, minden esetben(2x1 m-es
folyadék szívó tulajdonságokkal rendelkező anyagból), parkoláskor, javításkor, a motorkerékpár
tankolásakor a parkolóban és a versenypályán. Az olaj-, üzemanyag- és töltőedényeket a napfénytől
távol kell elhelyezni egy ökológiai szőnyegen. Ugyanakkor a versenyzők felelősek a parkolóhely
tisztaságáért és rendeléséért, valamint a motorkerékpárok és egyéb javak megfelelő biztonságáért a
lopás vagy sérülés ellen.
Tilos a motorkerékpárt a szervező által kijelölt területen kívül mosni! A motorkerékpár-mosó területen tilos
a vegyi készítmények használata. Tilos a használt olaj és egyéb kőolaj- vagy kommunális hulladék
elhelyezése a címkézett tartályokon kívül.
A versenyhelyen éjszaka 22:00 és 6:00 csendrendelet van. A versenyzők felelősek az éjszakai béke
megtartásáért a kísérő személyek számára is. Szigorúan tilos a motorkerékpár, a quad, a pitbike
vezetése ezen a depo területén! E tilalom megsértése 20, -EUR,
Tilos a sportesemények területén a növény- és állatvilágot nem megfelelő módon kezelni vagy parkolni, a
fenti szabályok kötelezőek és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye alapján. 543/2002
ZZ. a tájvédelemről.
A környezetvédelmi előírások megsértése 40, -EUR összegű bírsággal szabható ki.
9. Üzemanyag:
Nem lesz biztosított a depoban. A legközelebbi benzinkút
Dudince városában található, mintegy 10 km-re a depótól.
10. Óvás és fellebbezés:
A versenyző vagy a motorkerékpár elleni óvásokat legkésőbb 30 percen belül be kell

nyújtani a versenyigazgatónak az eredmények kifüggesztése után.. Minden óvást a
fegyelmi szabályoknak, és MAMS szabályoknak megfelelően kell megtenni, és 40
eurós díjat kell befizatni, amelyet akkor térítünk vissza, ha az óvás indokolt volt.
11. Záró rendelkezések:
Minden egyéb olyan követelményt, amely nem szerepel ezekbenebben a versenykiírásban , azt
MAMS Enduro 2019 –es alapkiírása szabályozza.
V Považskej Bystrici dňa
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