Extrém Enduro Kupa
Rétság
extremnapretsag.hu

2017.05.27

Rendezvény időpontja:

2017. 05.27.

Rendezvény helyszíne:

Rétság (volt laktanya területe)

GPS koordináták:

É 47° 55' 49.782"
K 19° 7' 41.9844"

Rendező:

RRT SE
2651 Rétság, Nógrádi u. 24.
Löffler Richárd
Tel: 06-30-408-9979
Email: extremnap@gmail.com

Nevezés:
Nevezés helyszíne:

Információs sátor

Nevezési díj:
Helyszíni nevezés esetén
Profi, Amatőr:
ZsírKupa, Junior:

6000.-Ft
ingyenes

Előzetes időterv:
Nevezés, gépátvétel :
Szabadedzés:
Dual szlalom időmérő:
Selejtező futamok:
Döntő futamok:
Eredményhirdetés:

08.00 - 10.00
9.00 h
11.00 h
12:00 h
13.00 h
17.00 h

Konkrét időterv és a futamok: létszám függő ( információs táblán a helyszínen
kifüggesztve )
A rendező fenntartja magának a jogot, az előzetes időterv és a karegóriák
módosítására.
Kategóriák:




Junior

14 éves korig (géposztály megkötés nélkül)
Profi
Enduro/Motocross szakág I. és II. osztályú versenyzőinek
Géposztály-megkötés nélkül.



Amatőr Kupa
Enduro/Motocross szakág III. osztályú versenyzőinek
Géposztály-megkötés nélkül.



ZsírKupa
Enduro/Motocross licenszel nem rendelkező amatőr motorosok számára.
Géposztály-megkötés nélkül.

HIVATALOS SZEMÉLYEK
-

Versenyigazgató: Kuncz Richárd
Értékelés vezető: Chronomoto kft.
Gépátvétel vezető: Párkánszki József
Versenyorvos :
A helyszínen mentő illetve mentőorvos biztosítja a rendezvényt.

ÉLETKOR
A 18 éven aluli versenyző a versenyzői engedély kiváltásához köteles bemutatni szülőigondviselői aláírással ellátott engedélyét.
A versenyzők számára előírt minimális életkor a betöltött 10. életév.
GUMIK
Bármilyen gumiköpeny használható. Kivétel a szöges gumi.
PÁLYA
Kb 1-3 perc hosszú, a közúti forgalom elől elzárt körpályát kell kijelölni. A pálya szélessége
min. 4 méter.
A pályán extrém akadályok kerülnek kialakításra, amelyek lehetnek:
 gumi
 beton
 fa
 vasszerkezet
 föld
 vizesárok
 egyéb akadályok
Az Junior pálya könnyen teljesíthető akadályokat tartalmaz!!!!
A pályát a versenyzők kizárólag saját felelősségükre használják! A MAMS és a verseny
rendezője felé semmilyen kártérítési igénynek helye nincs. A versenyzők által harmadik
félnek okozott káresemény esetén a rendező semmilyen felelősséget nem vállal. A
rendezvény területén a versenyző a depo és a versenyelőkészítő között közlekedhet
maximum 5 km/h sebességgel. Ennek megszegése kizárással jár!
RAJTSZÁM
Minden versenyző köteles a motorján 3 helyen (első és két oldalsó rajtszám hely)
feltüntetni a rajtszámát. A helyszínen kapható rajtszám, hiány esetén. Rajtszám ütközés
esetén a rendező a verseny helyszínén határozza meg a versenyzők rajtszámát.
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
Edzések:
A rendező edzés lehetőséget biztosít minden kategória számára. Az edzés 15 perc
minden kategóriában. Az edzésen való részvétel nem kötelező.
Dual szlalom időmérő: Nincs edzési lehetőség!!
A rendező egy dual pályát épít, amelyen két versenyző indul egyszerre egymás mellől.
Azonos nehézségű és felépítésű pályán kell haladni. A versenyigazgató alakítja ki a
párosokat sorsolásos módszerrel. Mindenkinek két lehetősége van (mindkét nyomot
kipróbálva) elérni a legjobb időeredményt. A két mért időből a jobb számít bele a végső
értékelésbe. Az első 10 helyezett kategóriánként kap pontot a következő módon:
1. helyezett: 10 pont, 2.helyezett: 9 pont…..10 helyezett: 1pont.
A futamokon való részvétel feltétele, a Dual szlalom legalább egyszeri teljesítése

Selejtező:
Kategóriánként selejtező futamokat rendezünk, ha az indulók száma a kategóriában
több, mint 12 fő. Selejtező futamokban maximum 10 fő vehet részt (a selejtezőfutamok
száma értelemszerűen nevezőszámtól függ). A döntő futamokba összesen maximum 12
fő juthat be. 2 selejtezőfutam esetén az első 5-5 fő, 3 selejtezőfutam esetén az első 4
helyezett jut a döntőbe. Vigaszágra nincs lehetőség.
Selejtezők hossza:
Junior kategória: 4 kör
Profi Kategória: 4 kör
Amatör Kupa Kategória: 4 kör
Zsír Kupa Kategória: 4 kör
Döntő futamok:
Kategóriánként 2 döntő futamot rendezünk.
Döntő futamok hossza:
Junior Kategória: 6 kör
Profi Kategória: 8 kör
Amatör Kategória: 6 kör
Zsír Kupa Kategória: 6 kör
Az első 10 helyezett pontokat kap a futamokon elért helyezéseiknek megfelelően.
1. helyezett: 20 pont, 2.helyezett: 18 pont…..10 helyezett: 2pont.

Amennyiben a versenyző nem teljesít egy futamot vagy az időmérőt 0 pontot kap.
A verseny értékelése az időmérő futam és a két döntő futam összpontszáma alapján
történik.
A versenyzők az akadályokat nem kerülhetik ki, akadály kihagyása kizárással jár. Ha a
versenyző elhagyja a pályát, akkor ugyanott köteles visszatérni rá, ellenkező esetben a
versenyző kizárásra kerül. A rendező különös figyelmet fordít a pálya levágására, szalag
átszakítására, ha ezzel a versenyző előnyt szerez, szintén kizárásra kerül.
A végeredmény a következő példa alapján számítandó:
Időmérőn elért helyezés: 2. hely: 9pont
Első döntő futamon elért helyezés: 3. hely: 16 pont
Második döntő futamon elért helyezés: Nem teljesítette: 0 pont
Az összpontszám: 25 pont.
RAJT:
A rajt az endurocross szabályok szerint történik. Álló, leállított motorral zászló jelzésre
indítással. A rajtolás 2 sorból történik, egy sorból maximum 8 fő indulhat. A döntő
futamokban az időeredmények alapján, a selejtező futamokban a rendező sorsolással dönti
el a versenyzők elhelyezését a rajtrácson.
DÍJAZÁS:
Kategóriánként az első 6 versenyző díjazásban részesül.

Kupák és értékes nyeremények várják gazdájukat!
A verseny a Rétsági Extrém Nap rendezvény keretein belül kerül megrendezésre. A
rendezvényről további információk a www.extremnapretsag.hu honlapon találhatóak.

A rendezvény területén a motorral/autóval/quaddal/egyéb járművel
való közlekedés tilos! Kivéve a depo-ból a versenyelőkészítő sátorig való
áthaladás maximum 5km/h sebességgel!

