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Versenykiírás

1 .) n oragracing Magyarország Kft.. megren dezi a Dragracing Kupa motoros versenyt a kiskunlacházi
reptéren 2012.09.01.-én.

A verseny hivatalos neve: Dragraclng Kupa

2.) A verseny titkárságának címe:
2012.09.01.-e elótt:

$regr*cixg Magyar*rstég KÍl
tl$3 Su*cp*st .&p*rh$xm x. $5.
T*$': +"3s-3sl*{3s-$s? sxx:''t"3$-LJ4Ü$-?J$:t :

2012'O9.O1'-én:
kiskunlacházi repÜlőtér

A versenyiroda 2012.09.01._én 8.00 órakor nyit,

3.) A versenypálya.
A Versenypálya a repÜlőtéren kerul kialakításra. A versenytáv % mértöB e02,33 méter)

4.l p" esemény a FlM / UEM / MAMS Sport Kódexe, annak mellékletei, valamint jelen versenykiírás
és annak melléklete alapján kerül lebonyolításra.

5.) Hivatalos személyek.
A Zsűri elnöke: Molnár Attila
A szervezés vezetője: Kohári ZolÍán
VersenyigazgatÓ: Lajos Roland
Versenytitkár: tba
ldőmérők vezetője'. Vizi Csaba
A rendezők vezetője: Kohári Zoltán
KÖrnyezetvédelmi felelós: Kohári Zoltán
Technikai ellenőr: LévaiAttila
Verseny orvos: lgaz Mónika

6.) Kategóriák és osztályok.
A verseny a következő kategÓriákra kerÜl kiírásra az éves alapkiírás szerint:

Dragracing Kupa kategóriái: - 
-uo3l[:itJ'* 4oo-is

Street Bike 600

- Sli::l Bl[:133,"0+'d 
to'

Superstreet
Moditwin
Competition

: 3'i.;J?'



KategÓriák leírása a mellékletbe
7.) A versenyen nyolcas tábla kerÜl alkalmazásra.

8.) Nevezés.

Nevezési joga azoknak a versenyzőknek van akik a MAMS által kiállított , Dragbike Szakágra
érvényes versenyzői licenc-el rendelkeznek. Versenyzói licenc a helyszínen is válthatÓ. (l, N, c, D)
9') naminisztratív és műszaki átvétel:
Az adminisztratív és műszaki áfuételre a depÓ terÜletén kerÜl sor 2012.09.01._én B:00 és 14 Óra
kÖzött.

10.) eozéset.
Tilos olyan versenyzónek és versenymotornak a pályára lépni, aki / amely az adminisztratív és
mŰszaki átvételen nem jelent meg, és ott versenyzési engedélyt nem kapott.
Az edzések a megadott melléklet szerint kerÜlnek lebonyolításra:

2012. Szeptember 01.-én foIvamatosan 8.00 és 14 óra között

Minden kategÓria részére minimum három mért edzófutam kerÜl lebonyolításra

A verseny döntő futamai Szeptember 01.-én14:30h-tÓl kerülnek megrendezésre.

12.) oi.;at.

Minden kategÓria elsó három helyezettje tárgydíjazásban részesül.
A rendezŐ a Verseny díjazottai részére külÖndíjakat is átad.

13.) n díjak átadására közvetlenÜl a verseny befejezését kÖvetően kerül sor.

14.) Óvás.
Minden óvást az FlM és a MAMS szabálykönyvében elóírt feltételekkel, az ott meghatározott óvási díj
egyidejű befizetése mellett a versenyigazgatlhoz kell benyújtani.

15.) Üzemanyag'
A versenyen csak az éves alapverseny kiírásban eliírt üzemanyag használhatÓ.

16.) nuntetoset<
A visszatérő sávban a sebesség a sebességlimit 30 km/óra. A visszatérő sávban csak
fegyelmezetten (akrobatikus m utatványokat mellőzve) lehet közlekedn i.

A sebesség a ellenórizve lesz'

A sebességlimit túllépése, Vagy fegyelmezetlen magatartás az alábbi pénzbüntetéseket vonja maga
után, és azonnali kizárást von maga után:

I Minden alkalommal2.000.- Ft.

17.) Biztosítás.
'A rendező minden résztvevó versenyzőre szavatossági biztosítást köt a Hungária BiztosítÓnál.
A versenyen valÓ részvétel feltétele a Verseny napjára érvényes versenyzői balesetbiztosítás megléte'



18.) relelosseg.
A rendezvény a Sport Kódex 60.2 pontban leírt résztvevŐi a Sport KÓdex 1 10.3 pontjának megfelelően
felmentik a felelősség alÓl a FlM / UEM / MAMS-ot, a Rendezőt, a rendezvény hivatalos
tisztségviselőit, azok alkalmazottait és képviselőit bárminemű és minden felelősség alól, amennyiben
bármilyen káresemény, tárgyivagy személyi sérÜlés érné őket a hivatalos rendezvény vagy edzések
során.

A résávevők minden harmadik személynek okozott bármilyen karesemény kapcsán, tárgyi vagy személyi
sértilés esetén' amelyekért együttesen, vagy kiilön-ktilön felelősek, felmentik a Rendezőt, arendezvény hivatalos
tisÍségviselőit, azokakalmazottait, valamint képviselőit mindennemű felelősség alól.
A rendező semmilyen felelősséget nem vállal a depó terÜletén Őrizetlenül hagyott felszerelésekért és
tárgyakért.

1 9.) nerlamok eIhelyezésének tilalma.
A rendezó megtilt bárminemű reklám elhelyezését a versenypályán, a depÓ területén, A tilalom alól
kivételt képeznek azok a reklámok, amelyek a szállítÓ jármŰveken festve vannak, továbbá a Verseny
motorkerékpárokon, a Versenyzó és szerelő ruházatán, valamint a Versenyzés egyéb eszközein
(elzőtábla; esernyő, stb,) vannak elhelyezve.
Amennyiben a rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal intézkedik azok eltávolítására. Mód van
azonban reklámok kihelyezésére, a rendezóvel egyeztetett mÓdon.

Budapest, 2012.02.18.

Mellékletek:: NevezésiÍv
Technikai versenyki írás

VersenyigazgatÓ

MAMS Engedélyszám: vN\15

A versenykiírást jÓváhagyom :

Hadnagy József
szakágvezetó

2012.02.18. Budapest

A versenynaptár bejelentési és a versenykiírás jÓváhagyási dÍjat a rendező
Dragracing Magyarország Kft.. befizette.
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