rcffiffiffi
A rendezvény megnevezése:
(pontos alapkiírás szerinti
megnevezés, futam száma, stb.)
A rendezvény időpontja
A rendezvény pontos helyszíne:
:

Gerecse Motor SuperEnduro kupasorozat
versenykiírás
Gerecse Motor SuperEnduro kupasorozat 5. forduló BÉR, Enduro
HétvégesHERco MEZőKER KUPA 2o19.o9.o7_o8.
2019.09.07-08.

GPS koordináták:

sÉR_virágos Puszta, Andezit hotel
47 .87890LL, 19.5014626

Rendező(k) neve:

Craftmaster Kft

Rendező(k) címe:

2013'

(TepÜlés, utca, stb.)

Rendező(k)

ka

pcsolatta rtója

:

pcsolatta rtójá na k
telefonszáma, emailcíme:

Rendező( k)

P

omáz Bethlen G. u. 22

Sasvári Sándor

ka

MAMS Nyilvántartási száma:

06 20 9 242 868, sasomotor@gmail.com

MAMS/061/2019, EMN: 37 l23L

Veresenyigazgató:

Sasvári Sándor

Sportfelügyelő:

Zajzon András

Gépátvételvezetője:

Farkas Gábor

Értékelésvezetője:

Kovács Krisztián

Értékeléstvégzi:

Kovács Krisztián

Motoros sportbíró:
Mentőszolgálat:
Nemzetközi delegált neve,

'

-

tisztsége:

László Márk

]MSZ
Vladan Komatovic (SRB)
fi nevezés: 7:45-8:20
fi 50/65 felvezető: 8:40
fi 50/65 start (20'):8:50
fi 85/Ladv felvezető: 9:20
fi 85/Ladv start (30'): 9:30

!dőbeosztás 07-én:

1

órás felvezető: 10:15

1

órás futam start: 10:50

fi 50/65 2. futam start (20'): 1l:15
fi 85/Lady 2. futam start (30'): 12:45
2

órás futam felvezető: ].3:30

2

órás futam start: 14:00

Díjkiosztó várható időpontia

:

17:00

ldőbeosztás 08-á

Ad mi nisztratív és technikai átvétel : 07:00-08:00

n:

online nevezés:

Hard Enduro Rajt 09:00 tól percenként (Az EC osztályonkénti futama, abszolút
eredménye szerinti sorrendben.) A Díjkiosztó várhatÓ

www.ch rono moto.
onIine nevezés esetén:

hu

/ma ms

FeInőtt:13 000Ft

Nevezési díjak:
Helyszíni nevezés:

Felnőtt 15 000Ft

online nevezés esetén a csökkentett nevezési díiat is a helvszínen lehet rendezni.
Név:

Banki utalás adatai:

Ba nk:

Számlaszám:
IBAN:
SWIFT:

Utalás határideje:

Az alapkiírástól eltérő információk:

Vasárnap a pálya hossza cca 20 Km, a köridő cca. ]. óra. A rajtsorrend a Prológon, az
EC versenyen elért osztályonkénti sorrend szerint, osztályonként lesz kiosztva. Az
előírt versenytáV Prestige 5 kör, open 4 kör. A teljesített osztályonkénti VersenytáVon,
a tized másodpercre mért idők alapján kerül sor az értékelésre.Kategóriánként L-3.
helyezett kupát kap' A kihagyott Extrém Áthaladás ellenőrzési pontokért, egyenkén 30
perc időbüntetés kap a versenyző. Holtverseny esetén, a Prológon elért sorrend dönti

el a sorrendet.

Egyéb információk:

A jelen.kiírásban fel nem tüntetett információk (mint pl.

nevezésidíj,rajt sorrend és idők, technikai
feltételek, géposztályok, óvás, értékelésstb.) mindenben az alapkiírásnak megfelelően kerülnek
végrehajtásra.
A rendező részéről aláírő
neve és aláírása, bélyegző:

Szakágvezető neve és aláírása:

át

MAMS aláírás:
2019.O7.31

