I. DIESEL HUNGARY
Kupa
Nagyszénás, 2009. július 12.
Nagyszénás, Komó major crosspálya
LADACROSS Területi bajnokság
4. forduló
Versenykiírás

-1A bajnokság honlapja: www.asenagyszenas.mlap.hu
www.oroscross.extra.hu
www.viharsarokamse.mlap.hu

1. A verseny szervezője: AUTÓS SPORT EGYESÜLET
5931 Nagyszénás Ságvári u. 6.
Együttműködő partnereink: www.dieselhungary.hu
Széll Trans Kft., Cinkóczki István vállalkozó
Nagyszénás Polgárőrség, Takács László
Hajdú Komplex Bt.
2. A verseny vezetősége:
A szervező bizottság elnöke: Gágyor Mihály (06-70-3240671)
Versenyinformáció: Simonovics Iván (06-20-5575779)
Verseny főpályabírója: MNASZ pályabíró
3. a verseny időbeosztása:
- Gépátvétel: 2009. július 12-én 7:00-tól 9:00-ig
(Késés esetén: 2000 Ft késedelmi díj)
- Versenyzői eligazítás: 9:00-tól 9:30-ig.
- Szabadedzések: 9:35-től 10:30-ig
- Előfutamok: 10:45-től
Nevezés:
A verseny napján a gépátvétellel egy időben történik, a rendező által
kinyomtatott nevezési lapon.(más egyesülettől érkező nevezők, nevezési
szándékukat kérjük, előre jelezzék) E-mail: vftslada@vipmail.hu ,
Vagy telefonon Simonovics Iván: 06-20-5575779
Nevezési Díj: 8000Ft + Biztosítás (950Ft) (helyszínen fizetendő)
A rendező a versenyautók számát, 40 autóban maximalizálja.
A nevezéseket időrendi sorrendben vesszük figyelembe.
Nevezési zárlat:
2009. július 12-én 9:00
Nevezés helye: A szervező által, a verseny területén belül kijelölt helyen.
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4. a verseny jellemzői: zárt pálya
Pálya minősége 100% gléderezett jó minőségű föld
Pálya hossza: 800m (1 kör)
Előfutamok: 8 kör x 4
Döntők: 10 kör
Szuperdöntők: 12 kör (A elrajtolás nem kötelező)
5. Kategóriák: Ladák számára széria kategória 1300 cm3
Minden gyári állapotban, természetesen a bizonsági berendezések itt is kellenek.
Technikai szabályzat szerint.
Divizio 1:
Ladák számára, 1400cm3-ig szamara, Niva kivételével.
Divizio 2:
Ladák számára 1400cm3-től 1700cm3-ig.
Tuning kategória:
Ladák számára 2000cm3.
Tuning Extra kategória:
Ladán kívül bármilyen karosszériás autó.
6. Átvételek: Adminisztratív átvételen be kell mutatni, nevezési díj és biztosítás.
Műszaki átvételen ellenőrzésre kerül:
Zárt ruházat, cipő, E jelű bukósisak, kesztyű, rács esetén szemüveg.
Minimális biztonsági előírás: bukókeret, 4 pontos öv, porlámpa, féklámpa,
akkumulátor masszív rögzítése.
Gumik: bármilyen gumi használat engedélyezett (kivéve: szöges gumi)
Technikai szabályzat: www.oroscross.extra.hu
7. Verseny értékelése: Kategóriánként az első 3 helyezett: Kupa, Babérkoszorú,
Oklevél, Pezsgő
Szuperdöntő: 1. helyezett: 20.000Ft, Kupa, Babérkoszorú, Oklevél, Pezsgő
2. helyezett: 10.000Ft, Kupa, Babérkoszorú, Oklevél, Pezsgő
3. helyezett: 5.000Ft, Kupa, Babérkoszorú, Oklevél, Pezsgő
8. Egyéb rendelkezések:
-Nézőink figyelmébe!
Kérjük önöket, hogy csakis a közönség részére kijelölt helyeken tartózkodjanak
és tegyenek eleget a megkülönböztetett jelzéssel ellátott rendezők, valamint a
műsorközlő esetleges felhívásának!
Ugyancsak kérjük, semmilyen formában, ne nyújtsanak segítséget a pályán
bajba jutott versenyzőnek!
Fokozottan ügyeljenek a gyermekekre és őrizzék meg a pálya rendjét, tisztaságát
és berendezéseinek épségét.
Jó versenyzést kíván: Nagyszánási ASE

Megközelítés

A versenypálya

NEVEZÉSI LAP

NEVEZŐ
NEVE:
LAKCÍME:
TELEFONSZÁMA:

A VERSENYGÉPKOCSI ADATAI

KATEGÓRIA

RAJTSZÁM

EREDMÉNY

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a versenykiírásban foglalt
feltételeket, előírásokat megismertem, azoknak megfelelek. Egyben
kötelezem magam, hogy az abban leírtak szerint járok el a rendezvény
teljes időtartama alatt. Elismerem, hogy a nevezési lapon magadott adatok
a valóságnak megfelelnek. A rendezvényen saját felelősségemre indulok.
Minden általam okozott kárért, balesetért felelősséget vállalok. A
rendezővel szemben minden nemű kártérítési igényemről lemondok.

Versenyző
Aláírása: .................................................................................................
Gépátvevő
Aláírása: .................................................................................................
A RENDEZŐ TÖLTI KI!
Nevezési díj:
Gépátvétel:

