SZLOVÁK NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG 2016

IMRC CUP 2016
PANNONIA-RING

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
2016.6.4.-5.
HELYSZÍN : Pannonia Ring (HU)
Kategóriák

Rendezvény száma :
DÁTUM :
SZERVEZŐ :
SZERVEZŐ CÍME :
SZERVEZŐ SZÖVETSÉG:

IMRC Cup :
600 ccm-ig
600 ccm felett

04.-05.06.2016
Slovakia Racing group, s.r.o.
Slnečné Jazerá-sever 2602, Senec 90301
SMF – SZLOVÁK MOTORSPORT SZÖVETSÉG

1. PÁLYA
A pálya hossza:
Irány:

4740 m

óra járásával megegyező

2. SZERVEZŐ
Cím :
Slovakia Racing group, s.r.o. 90 301
Senec, Slnečné Jazerá-sever 2602
Mobil:
+421 918 736 557
E-mail:
info@slovakiaracing.sk
3. . VERSENYTITKÁRSÁG
Cím:
Slovakia Racing group, s.r.o. 90 301
Senec, Slnečné Jazerá-sever 2602
Mobil:
+421 918 736 557
E-mail:
feher@slovakiaracing.sk
Aktív :
01.05.2016-tól

4. TISZTVISELŐK
Zsűrielnök:
Tibor Uher
Versenyigazgató:
Robert Žitkovič
Fő technikai felügyelő:
Juraj Macko
Technikai felügyelők:
Milos Kluc, Milan Paluška,
Fő időmérő :
Arnold Nagy
Főorvos:
TBA
Versenytitkár/Szervező képviselője: Ákos Fehér
Pályafelügyelő:
Tibor Hajba
5. Jelentkezések, nevezési díj:
A jelentkezéseket elektronikus formában kell elküldeni az alábbi oldalról:
http://www.slovakiaracing.sk/en/international-motorcycle-race-cup-imrc/
Legésőbb 24 órával a jelentkezés elküldése után automatikusan generált visszajelző emailra számíthat a
versenyző a fizetési feltételekkel. Abban az esetben ha e generált mailt a versenyző nem kapta meg, lépjen
kapcsolatba velünk az alábbi címen: registracia@slovakiaracing.sk vagy a slovakiaracing.info@gmail.com (a
gmx.at szerveren levő címekre vonatkozóan). A jelentkezést jóvá kell hagynia a versenyző szülőhazája
szövetségének (rajtengedély). A jelentkezések benyújtásának és az elővételi nevezési díj megtérítésének a
határideje 2016. Május 20.-án telik le. Ha e napig nem jelenik meg számlánkon az összeg, s a jelentkezést nem
evidáljuk, a standard ár lép minden versenyző számára érvénybe.
A nevezési díj a következő:
2016.május 20-ig megtérített elővételi nevezési díj
SK -600, +600,
180.- €
További osztály
80.- €

2016.május 20. után megtérített standard nevezési díj
SK -600, +600,
230.- €

A nevezési díj visszatérítésére nincs jogosultság, csak az előre bejelentett rendezvény törlése esetében.
6. ADMINISZTRATÍV ÉS GÉPÁTVÉTEL
A versenyző nem hajthat pályára gépátvétel nélkül, amelyet a következőképp lehet abszolválni:
Osztály
Péntek 2016.6.3
Szombat 2016.6.4
Minden osztály
07:00-tól 20:00-ig
07:00-tól 15:00-ig
7. FUTAMOK ÉS TÁVOLSÁGOK
Időterv
Osztály

IMRC Cup

Körök
száma

Távolság
km

12

56,88

8. KÖRNYEZETVÉDELEM
Minden versenyző felelős az általa kiprodukált, termelt hulladékért, a csapata nevében is. A hulladékgyűjtőket
küldettetésük alapján kell használni. Szigorúan tilos a hulladékgyűjtők körül szemetet hagyni. Az ilyesfajta
szabályszegés esetén a Sportkódex szerint bírság lesz kiróva. A FIM környezetvédelmi szabályainak megszegése a
szervező általi egyénieg kiszabott bírsággal járhat. A szervező jogosult a kártérítése a FIM Környezetvédelmi
kódexének a nem figyelembe vétele esetén. A motorkerékpárok begyújtása 21:00 óra és reggel 7:00 között tilos.

9. BIZTOSÍTÁS
A gépátvételi lap aláírásával a résztvevő beleegyezik, hogy rendelkezik biztosítással, amely fedezi az esetleges
baleset, halál, egészségügyi ellátás költségeit.
10. ÜZEMANYAG
Üzemanyagot vásárolni s tankolni a paddock területén elhelyezkedő töltőállomásn lehetséges

11. RAJTPOZÍCIÓ
A rajtpozíciók a kvalifikációs edzésen elért eredmény alapján kerülnek kiosztásra

12. DÍJAK
Minden osztály első három helyezettje serleget kap. Jutalmazva a Szlovák Kupa (IMRC CUP) versenyzői a szezon
végén lesznek.
13 . Óvások
Az óvásokat írott formában kell leadni a versenyigazgatónak, legkésőbb 30 perccel a hivatalos eredmények
közzététele után. Az óvásokat a SMF Fegyelmi és Döntőbizottsági kódexének, előírásainak megfelelően kell
benyújtani. Egy óvás 150.-€ benyújtási díjjal jár. Technikai óvás 300.-€
Határozat elleni fellebbezést írásban kell benyújtani a versenyigazgatónak, ennek díja 400€
14. SZANKCIÓK
Az előírt sebességhatár a boxutcában az egész esemény ideje alatt, minden körülmények között 60km/h, mely
szigorúan ellenőrizve lesz. Versenyzők, kik e szabályt megszegik, bírságok kötelesek fizetni 50,- € értékben,
melyet rendezniük kell legalább 30 perccel a futam,verseny kezdete előtt. Ki a bírságot nem téríti,
következményként a versenyből való kizárással kell számolnia. A versenyző, ki átlépte a maximális megengedett
sebességhatárt a boxutcában, boxutcán való áthajtással lesz büntetve, úgyn. „Ride Through“. Jump start szintén a
box utcán való áthajtással lesz büntetve.

15. IDŐTERV VÁLTOZÁSOK
A zsűri fenntartja a jogot rossz idő esetén az időterv megváltoztatására, illetve a rendezvény eltörlésére.
16. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE
A különleges rendelkezések értelmezése kizárólag a zsűri kezében van.

Robert Žitkovič
versenyigazgató
Jóváhagyás :
SMF szám.: 23-102/2016,9.5.2016

Ladislav Šnegoň
SC RR SMF

