
MAMMUT Autocross Versenykiírás
2007. szeptember 8-9.

Dargov Dubiny – Szlovákia

Magyar Köztársaság 2007. évi MAMMUT Autocross Országos
Bajnokság

QUAD országos bajnoki futam
(a verseny egyben a szlovák rendező által kiírt Zóna Trófea futam és Szlovák Bajnoki futam is)

A verseny neve: Autocross Országos Bajnokság
- helye: Dargov Dubiny
- ideje: 2007. szeptember 8-9.

Rendező: SZTS ZO SLOVTRANSGAZ

Magyar részről: AUTOCROSS SZAKÁG
- címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
- telefon: 06-30-324-0310

A szervező bizottság elnöke: Renáta Kotmanová
Radák Tímea

A verseny vezetősége:
felügyelő: Bohuslav Slivka

Boris Kocergin
Cselényi Vilmos

Technikai ellenőr:

versenyigazgató: Peter Kotmanova

A VERSENY IDŐBEOSZTÁSA, SZÍNHELYEK:

Nevezési határidő: 2007. szeptember 7.

/Kérem a kitöltött nevezési lapot faxon megküldeni a rendező részére 00-421-

56-678-2645/

Gépkönyvezés: előre egyeztetett időpontban

Műszaki és adminisztratív gépátvétel:

ideje: 2007. szeptember 8. 8,00 – 11,00 h
helye: Autocross pálya, Dargov Dubiny

I. Felügyelői értekezlet 2007. szeptember 8. 12,00 h

Edzés:  
I. Időmérő edzés: 2007. szeptember 8. 13,00 h
II. Időmérő edzés: 2007. szeptember 8. 16,00 h

II. Felügyelői értekezlet: 2007. szeptember 8. 18,00 h



Verseny kezdete:

Bemelegítő edzés: 2007. szeptember 9. 08,30 – 09,00 h

1. előfutam kezdete: 2007. szeptember 9. 09,00 – 11,00 h

2. előfutam kezdete: 2007. szeptember 9. 11,30 – 13,30 h

3. előfutam kezdete: 2007. szeptember 9. 14,00 – 15,30 h

III. Felügyelői értekezlet: 2007. szeptember 9. 16,00 h

A döntők tervezett időpontja kb.: 2007. szeptember 9. 16,30 h

IV. Felügyelői értekezlet: 2007. szeptember 9. 18,30 h

Óvási határidő lejár: az utolsó eredménylista kifüggesztése után 30 perccel

Díjkiosztó:                 a döntő futam leintése után 15 perccel a versenybírói tribünnél

A VERSENY RÉSZTVEVŐI:

Részt vehetnek mindazok, akik az Autocross MAMMUT O.B.-n való indulási joggal
rendelkeznek és szabályosan neveztek a 2007. évi O.B. és FIA szabályzata szerint.

A rendezvénnyel egy időben, az autocross autóverseny eseményeivel és
időtervével egyeztetett módon és az autocross versennyel megegyező pályán
MAMS Short Track Quad (STQ) Bajnoki futam zajlik.
A Quad futam adminisztratív eseményei (gépátvétel, versenyzői
felelősségbiztosítás, értékelés, óvás, bűntetés, díjkiosztó, stb.) a MAMS
alapversenykiírásban és a jelen futam külön Quad versenykiírásban leírtak
szerint, a  MAMS jelen lévő képviselőinek közreműködésével történnek meg.
A Quad futam résztvevőit az autocross rendezvény hivatalos eseményein a
QUAD versenyzői összekötő képviseli.

NEVEZÉS ÉS BIZTOSÍTÁS

A versenykiíráshoz csatolt nevezési ívet írógéppel, vagy nyomtatott nagybetűvel
pontosan kitöltve a versenyző aláírásával, az egyesület bélyegzőlenyomatával és a
szakosztályvezető aláírásával ellátva kell benyújtani a verseny rendezőjének.
Helyszíni nevezés van.

Egyéni nevezési díj:   15.000 Ft /fő
Junior nevezési díj:     5.000 Ft/fő
Div I/F nevezési díj:     7.500 Ft/fő
Csapat nevezési díj:   15.000.-Ft/csapat

Betegség, Baleset, Poggyász Biztosítás (4 napos)           5.760 Ft/fő
(megkötése kötelező: Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnél kell intézni,
ennek hiányában a versenyző nem jogosult a bajnokság futamán részt venni.)



A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
Az Autocross O.B. 2007. évi alapverseny kiírása, illetve az FIA szabályai szerint.

A FUTAMOK TÁVJA:

Előfutam: 5 kör
Döntőfutam: 7 kör

A VERSENY DÍJAZÁSA:

DIV  III. 4000 cm3 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

DIV  III./A 1600 cm3 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

DIV  III./N 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

Junior 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

DIV I. 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

DIV I/F (kategóriánként) 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

Csapat 1 - 3 helyezett serleg

JOGFENNTARTÁS ÉS INDULÓK FELELŐSSÉGE:

A rendező fenntartja magának a jogot, hogy a - Szabálykönyv megfelelő
rendelkezéseit kivéve - jelen kiírás előírásait megváltoztassa. Ebben az esetben a
bekövetkezett változásokról a résztvevőket dátummal és sorszámmal ellátott
végrehajtási utasítással tájékoztatják.

A MNASZ fenntartja magának a jogot, hogy a versenyen résztvevő autókra 4 db
reklámhordozót elhelyez, amelyet a versenyautón minden futamon hiánytalanul a
versenyző köteles elhelyezni.

A rendező fenntartja magának a jogot, hogy a versenyen résztvevő autókra 3 db
reklámhordozót elhelyez, amelyet a rendező biztosít. A reklámkötelezettség
megváltható a rendező részére befizetett 10.000.-Ft-tal.

A résztvevők a nevezési ív aláírásával alávetik magukat a versenykiírás, a
végrehajtási utasítás, a Szabálykönyv szabályainak.

A versenyen való részvétel az indulók felelősségére történik.

A versenyzők a nevezési ív aláírásával kijelentik, hogy a rendezővel szemben
kártérítési igényt nem támasztanak, illetve kártérítési igényükről lemondanak.

Budapest, 2007. augusztus 26.

      Cselényi Vilmos
                 szakágvezető

s.k.

Jóváhagyta:
A MNASZ Autocross Szakbizottsága  K-465/2007.09.03.   számon.

.....................................................
     Cselényi Vilmos szakágvezető



Nevezési lap
A verseny neve: Autocross OB VIII.
Helyszíne: Dargov Dubiny, Autocross pálya
Időpontja: 2007. szeptember 8-9.
Rendező adatai: Autocross Szakág
Faxszám: 00-421-56-678-2645/

Rajtszám:…………

Kategória: DIV 1 , DIV I/F , DIV 3 , DIV 3/A , Junior , DIV 3/N  

Nevező: Versenyző:
Név:

Cím:

Telefon:

Licenc száma:
Licence c.:

A nevező által megbízott képviselő neve: ……………………………….

A versenygépkocsi adatai:

Gyártmány: Motor típusa:

Űrtartalom: Hajtott kerekek száma:

Alulírottak aláírásukkal igazoljuk, hogy a MNASZ AUTOCROSS alapkiírásában és a
versenykiírásban foglalt feltételeket, előírásokat megismertük, egyben kötelezzük
magunkat, hogy az abban leírtak szerint járunk el a rendezvény teljes időtartama
alatt. A nevezési lap aláírásával hozzájárulunk a verseny során végrehajtandó
alkohol-, és drogtesztnek.
A versenyző aláírásával igazolja, hogy a versenyen az MNASZ által meghatározott 4
db reklámhordozót a versenyautón elhelyezte.

Ezen nevezési lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek és a nevezett
gépkocsik megfelelnek az adott szabályokban leírtaknak.

 ………………………………….     ……………………………………
    Nevező aláírása Versenyző aláírása

    P.H.


