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1. A versenyen indulhat minden olyan ifi korú versenyző aki rendelkezik versenyzői licenszel vagy
ennek hiányában sportorvosi engedéllyel, mindkét szülő/gondviselő által aláírt hozzájárulással és
a versenyen kiváltható napi licenszel!
2. A futamon 65 ccm, 85ccm valamint Lady kategóriában lehet indulni az endurocrossban már
ismert feltételekkel!
3. A futamon a nevezési díj: 10.000 Ft / versenyző + napi licensz díja amennyiben szükséges. A
versenyen 1-3. helyezett kupa,a többi célba érkező versenyző emlékérem díjazásban részesül!
4. A futamok lebonyolítása az alábbiak szerint alakul! Nevezés, adminisztratív- technikai átvétel:
pénteken 17.00 - 20.00 óráig, szombaton 7.30 - 9.30 óráig
Mindkét napon 2 kör kerül lebonyolításra, körönként 1 cross speciál szakasszal.Minden kör
mérésre kerül, a cross szakasz bejárása “kötelezően ajánlott”! A kör hossza kb 14km / kör, a
pálya jelölése az enduro szabályai szerint alakul! Az ifi versenyzők nagy pálya egyszerűsített
nyomvonalán haladnak! Tervezett rajt szombaton:17.00 óra, vasárnap 15.00 óra. Egy kör 45 perc
a speciál szakasszal és a szervíz idővel együtt!
5. A futam során a versenyzők párban indulnak, minden indulóval max 1 regisztrált motoros
kísérő mehet az etap szakaszon! A speciál szakaszra a kísérő motoros NEM hajthat be! Azoknak
a kísérőknek akik az Ifi futam előtt részt vettek a versenyen lehetőségük van a versenymotorral
követni a megnevezett versenyzőt! Ezen kísérők a futam után kötelezően Parc Fermébe helyezik
a motorjukat, melyet az ifi versenyző PF idejével egy időben vehetik onnan ki! A futam alatt
számukra minden szervíz tevékenység TILTOTT, kivétel ez alól a tankolás és a levegőszűrő
cseréje! A futam befejeztével legkésőbb a kísért versenyző célidejével egy időben kell a
motorkerékpárokat visszavinni a Parc Fermébe!
6. A depo mellett kialakított látványos superenduro jellegű szakasz szintén benne lesz a
nyomvonalban az etap részeként!
7. A rajt előtt versenyzői eligazításra kerül sor melyen a részvétel kötelező!
Jó versenyzést Mindenkinek!”
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