Zápis zo stretnutia zástupcov ŠK CPM MAMS-SMF mládež
Jegyzökönyv a MAMS-SMF gyorsasági (ifjúsági) szakág
képviselöinek találkozójáról
Komárno, 05.05.2015 10:00 hod.
Prítomní :
Jelenlévök :

Balogh György
Pócsik László
Ladislav Šnegoň
Tibor Uher

Obsah rokovania:
Megtárgyalt pontok :
1. Motor Honda 125 ccm
V technických predpisoch upraviť spodnú hranicu objemu motora a upraviť chladenie
na vodou aj vzduchom.
A müszaki szabályzatban módosítani az ürtartalom alsó határát, valamint a hütést.
2. PW 50
Odstrániť zo športových predpisov (Čl.2 ods.2) vetu: „Pretekári triedy PW 50 sa
v kalendárnom roku dosiahnutia hornej vekovej hranice v tiede môžu rozhodnúť, či
v triede zotrvajú.“
Az Alapkiírás (2. cikk. 2. bekezdés)- böl eltávolítani a következö mondatot :
„A PW 50 kategória résztvevői a felső korhatár betöltésének évében választhatnak
maradnak-e a kategóriában.“
Maďarská strana doplní do svojich technických predpisov predpísaný rozmer
pneumatík podľa Slovenských technických predpisov : „Musia sa použiť len
pneumatiky rozmerov 3.00 – 10 a 90/90 – 10.“
A Magyar fél bövíti a müszaki szabályzatát a következö mondattal : „Kizárólag csak
3.00 – 10 és 90/90 – 10 méretü gumik használhatók“.
Iné:
Egyéb: Nakoľko na najbližšom podujatí JIMC na Pannoniaringu sa nezúčastní trieda 125 ccm,
Upraviť časový harmonogram a zaslať ho promotérovi.
Mivel a következö JIMC Pannoniaringi rendezvényén nem vesz részt a 125 ccm
géposztály, módosítjuk az idötervet és elküldjük a promóternek.
Čas a miesto technického preberania uviesť do časového harmonogramu.
A gépátvétel idejét, valamint helyét feltüntetni az idötervben.
Pri administratívnom preberaní kontrolovať vekové hranice.
Az adminisztratív átvételnél ellenörizni a korhatárok betartását.
Na podujatiach JIMC sa uskutoční meranie výkonu motora prvým trom umiestneným
v každej triede povinne.
Ak má niektorý pretekár záujem o kontrolu výkonu svojho motora, bola ponúknutá
možnosť tejto kontroly za cenu 25,-EUR (alebo zodpovadajúca suma v maďarskej mene).
A teljesítménymérés kötelezö az elsö három helyezett számára minden géposztályban.
Amennyiben a versenyzök szeretnék ellenöriztetni a saját motor teljesítményét, ez 25,-€

(vagy ennek megfelelö Forint) összeg befizetése után lehetséges.
Maďarský promotér prišiel s návrhom, aby z dôvodu stratovosti prvého podujatia JIMC
bolo septembrové podujatie v Kecskeméte len jednodňové. Tento bod sa zatiaľ neuzavrel.
A JIMC Magyrországi rendezvényeinek promótere megemlítette annak lehetöségét,
hogy az utolsó Kecskeméti rendezvény mint egynapos valósulna meg, hogy ezt
rentábilissá tehesse, vagy legalább a veszteséget csökkentendö. Ez a téma a találkozón
függöben maradt.
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