VERSENYKIÍRÁS
2017 06. 23-25.
Parádfürdő
IV. Mátra Enduro Kupa és
Alpok Adria ENDURO FUTAM

A rendezvény időpontja: 2017. 06. 23-25.
A rendezvény helyszíne: Parádfürdő, Parkoló
Rendező:

Mátra Extrém Kft 3240 Parád, Kristály u. 89.

Hadobás Ádám: +36704197620
info@endurogp.hu
Hivatalos személyek:
Alpok Adria igazgató: Sasvári Sándor
Versenyigazgató: Tóth László
Pályaátvétel: Maurizio Micheluz
Gépátvétel vezető: Peter Radoczi, Németh Kornél
Időmérés: Infomega, Értékelés: Chronomoto,Boros Lajos
Környezetvédelmi felelős: Bakó Péter
Versenyorvos: végrehajtási utasítás szerint
Részletes info: www.endurogp.hu
Szabályok: Alpok Adria és FIM enduro alapkiírás szerint.
Nevezés:

FIGYELEM!!!
CSAKA Z ELŐZETESEN NEVEZET VERSENYZŐK JELENTKEZÉSÉT ÁLL MÓDUNKBAN
ELFOGADNI!!!

Előnevezési határidő: 2017 06.20. a nevezési lap elküldésének határideje!!!
helyszíne: Parádfürdő Parkoló versenyiroda
időpontja: 2017 06.23. péntek 12.00-16.00-ig
Nevezési díj:
30.000,-Ft / 100€ előnevezés esetén!
Transzponder bérleti díj: 30€ az Infomega részére fizetendő!
gépátvétel: 2017 06.23. péntek 13.00-16.30-ig
RAJT: Péntek 18.00 Supertest
Szombat, vasárnap 9.00 óra, a versenyzők percenként párosával indulnak
• A nevezéshez a versenyzőnek be kell mutatnia 2017 évre érvényes versenyzői licencét
• A nevezéshez vezetői engedély szükséges.
• A versenyzőknek rendeltetésszerűen működő, biztonságos, tiszta motorral kell a gépátvételen megjelennie. A motornak érvényes kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Elől-hátul működő világító berendezés és féklámpa kötelező. A nem megfelelő műszaki állapotú motorkerékpárok
átvételét a rendező megtagadja. Ez esetben a nevezési díj visszafizetésre nem kerül.
• Kizárólag FIM gumiabroncs használata engedélyezett.
• 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:
Alpok Adria fordulón a sorozat alapkiírása alapján!
Kupa futamon:
Profi kategóriában részvételre jogosultak azok a versenyzők, akik a tárgyévben a MAMS Enduro szakágra
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.
Amatőr kategóriában részvételre jogosultak azok a versenyzők, akik a tárgyévben a MAMS Enduro szakágra érvényes 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.
Veterán kategóriában részvételre jogosultak azok a versenyzők, akik a tárgyévben a MAMS Enduro szakágra érvényes 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

Géposztályok:
AlpokAdria : E1,E2,E3, junior,veterán alapkiírás szerint
Profi kategória: Nyílt géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett
Veterán kategória: Nyílt géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezett
Amatőr kategória: Nyílt géposztály, bármilyen terepmotor használata engedélyezet
Rajtszám:
Fekete alapon fehér rajtszám. elől 1db, jobb és bal oldalon 1-1 db rajtszám használata kötelező.

Útvonal:
verseny útvonala az enduro alapkiírás szerint kerül kijelölésre. A pálya vegyesen tartalmaz
krossz,enduro és extrém jellegű szakaszokat.A verseny útvonalán a verseny dátuma előtt 30 nappal
mindenfajta edzés tilos. A pálya 3 db mért szakaszt tartalmaz. Az ennduro speciál kb 6 km hosszú. A
krossz teszt hossza kb 3 km. Az extrém szakasz kb 2 km hosszú. A speciál szakaszok az első körben
is mérésre kerülnek. A pályán 3 db időellenőrző állomás található. A pálya hossza kb 60 km/kör. A
teljesítendő körök száma:
Profi:
3 kör.
Amatőr,Veterán: 2 kör
A pályán a FIM enduro alapkiírás szerinti jelölések kerülnek 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 később ér

oda, akkor időbüntetést kap. A kijelölt pálya eltérhet ( nem kötelező) kategóriák szerint. Amennyiben
ilyen van ezt egyértelműen jelölik a szervezők.
A verseny során parc fermé kerül kialakításra.
A versenypálya nyomvonalán a rendező előzetes engedélye nélkül a motorozás szigorúan tilos.
További rendelkezéseket a végrehajtási utasítás tartalmazza.
Értékelés:
A versenyzők a mért szakaszok időeredményei, valamint az etapokon összeszedett esetleges büntetőidők alapján kerülnek rangsorolásra.
Értékelt kategóriák:
AlpokAdria
Profi
Amatőr
Veterán
Minden kategória 1-3 helyezettje kupát,
Eredménylista kifüggesztése: A verseny helyszínén az utolsó beérkezett versenyző után kb 30 perccel.
Óvás:

Az eredmények kifüggesztését követően 30 percen belül.

Jó versenyzést és jó szórakozást kívánunk!
2017. 06. 12.

…………………….
Hadobás Ádám

………………………
Mátra Extrém Kft
Rendező
Szállás: http://www.parad.hu/szallas.php

!

!
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JELENTKEZÉSI LAP / APPLICATION
Jelentkezési határidő: 2017 06.20. éjfél
Deadline of application is 12 pm at 20.06.2017.
Név / Name:
Rajtszám / Start number:
Motor gyártmány / Bike Mark
Motor típusa és cm 3/ Type and cm3:
Egyesület / Club:
Licence szám / Licence number:
KATEGÓRIA / Kérjük, jelöld X-szel!
Alpok Adria 2017 06 24-25.
E1
E2
E3
Junior
Veteran
Mátra Enduro Kupa 2017 06 23-25.
Profi
Amatőr
Veterán
(adott évben 40. betöltő versenyző)

Dátum /Date:

Aláírás / Signature:

