GRAVITYHALL FOURCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2015
2015.07.11., Eplény (Bringaréna)

VERSENYKIÍRÁS
VERSENY:

GravityHall Fourcross Országos Bajnokság 2015

RENDEZŐ:

2GP Rendezvényszervező és Tanácsadó Kft., LiMiT Racing Team

IDŐPONT:

2015. július 11.

HELYSZÍN:

Eplény, Bringaréna. Veszprém megye

RANG:

Fourcross Országos Bajnokság

VERSENY TÉTJE:

A verseny győztesét avatják 2015 Fourcross Magyar Bajnokává

PÁLYA:

A Bringaréna Eplény területén a snowboardparkban és a 6-os sípályán
megépített ideiglenes pálya. Hullámokkal, ugratókkal, döntött és sima
kanyarokkal,
valamint
technikás
szakaszokkal
és
további
pályaelemekkel.

NEVEZÉS:

Online előnevezés: 2015.06.24. 12:00 - 2015.07.08. 24:00
Az esemény honlapján: www.dhracing.hu
Helyszíni nevezés:

NEVEZÉSI DÍJ:

2015.07.10-én 11:00-18:00
2015.07.11-én 09:00-16:00

Downhill OB-ra nevezettek előnevezéssel:
Downhill OB-ra nevezettek helyszíni nevezéssel:
Downhill OB-ra nem nevezettek előnevezéssel:
Downhill OB-ra nem nevezettek helyszíni nevezéssel::

KATEGÓRIÁK:

Férfi
Női

IDŐTERV:

2015. július 10., péntek:
11:00-18:00: Nevezés

2.000 Ft
3.000 Ft
3.000 Ft
4.000 Ft

2015. július 11., szombat:
09:00-16:00: Nevezés
15:00-16:30: Edzés
16:30-17:15: Rajtgépes edzés
17:30-18:15: Időmérő futamok
18:30: DÖNTŐK
Eredményhirdetés az utolsó futam beérkezése után negyed órával.
DÍJAZÁS:

Tárgynyeremények, valamint kupák és érmek.

FELSZÁLLÍTÁS:

Tányéros sílifttel, már az edzéseken is.

SZÁLLÁS:

http://dhracing.hu/szallas

ELSŐSEGÉLY, MENTŐ:

Célterületnél, a pályán és a versenyirodánál.
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DEPO TERÜLET:

Az MKSZ-nél bejegyzett egyesületeknek lehetőségük van előzetesen
depo területet foglalni. Csapatnévvel és terület mérettel az
info@limitracing.com email címre várjuk a foglalásokat 2015. július 8-ig.

SZABÁLYOK:
1. Az eseményen való részvételhez fontos a megfelelő felkészültség, minden kategóriában
kötelező - már az edzéseken is – a bukósisak viselése, valamint a hibátlan műszaki állapotú
kerékpár. Ajánlott védőfelszerelés: kesztyű, könyök- és térdvédő. A szervezők jogosultak arra,
hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat kizárják a versenyből. A megfelelő felszerelések
meglétét a verseny folyamán folyamatosan ellenőrizzük.
2. Győz az a versenyző, aki kategóriájában, a döntőben elsőként halad át a célvonalon.
3. A pálya nyomvonalát szalag, illetve 45-60 fokban döntött sístanglik jelölik.
4. Sístanglit „leütni”, szándékosan hozzáérni nem lehet. Esésből, hibából fakadó érintés
engedélyezett, azonban nyomtévesztés ebben az esetben sem lehet. Szándékos sístangli
leütéskor a versenyző adott futamából való kizárását jelenti (DSQ).
5. A versenyző ellenfelét nem lökheti ki, a tiszta versenyzésre a bírók különös tekintettel
figyelnek!
6. Rajtoltatás pneumatikus, lecsapódó rajtgéppel.
7. Az időmérőn a versenyzők egyéni indítással egy futamot teljesítenek, ez alapján alakul ki a
sorrend és a kvalifikáció a 16-os vagy 32-es döntőbe (indulók száma alapján).
8. A döntő futamokba az időmérő első 16 vagy 32 helyezettje jut, majd négyes csoportokba
rendeződnek a helyezések szerint. 32-es döntő esetében: 1-16-17-32, 2-15-18-31, 3-14-1930, …, 8-9-24-25.
9. Minden futamból az első két helyezett jut tovább a következő fordulóba. Elődöntők után
kisdöntő és döntő.
10. A versenyen bárki elindulhat, akár rendelkezik versenyzői engedéllyel, akár nem, a verseny
eredménylistájába mindenki bekerül. Külön értékelés az Országos Bajnokság, amibe csak az
UCI licensszel rendelkezők számítanak.
11. A rendezvény ideje alatt a versenypályán kerékpározni csak és kizárólag az időrendben
szereplő edzéseken, futamokon pályanyitástól pályazárásig lehet. Pályazár alatt a pályán
kerékpározni tilos. Ennek megsértése kizárást von maga után.
12. A verseny hetében pályazár van, azaz július 6-10. között nem lehet kerékpározni a pályán.
13. A pályán a pályabírók megkülönböztetett egyenruhában az előre kijelölt pontokon találhatóak.
Minden pályát használó, valamint versenyző kötelessége hogy a pályabírók pontos helyével
tisztában legyen. A versenyzők a pályabírók utasításait kötelesek betartani. Ezek megsértése
kizárást von maga után.
14. A nevezéskor kapott rajtszámot kötelező megfelelően elhelyezni a kerékpáron, anélkül a
pályán kerékpározni nem lehet, kizárást von maga után. Fontos, hogy a rajtszám jól látható,
könnyen leolvasható legyen, ezért annak felhelyezése a kormányra vagy az első villára
történjen!
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15. A rajtszámot megvágni feliraton, logókon, számon nem lehet, csak és kizárólag fehér felületen
engedélyezett. A kivágás maximális területe 9 cm2 lehet. Ennek megszegése büntetést von
maga után.
16. Az online nevezés elküldésével, illetve a nevezési lap leadásával minden résztvevő hozzájárul,
hogy az eseményen készült film-, és képanyagokban valamint azok reklámcélú
felhasználásban szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást nem kér, illetve a résztvevő adatait (email címét) a szervezőség és a támogatók szabadon felhasználhatják marketing célokra.
17. A résztvevők különösen ügyelnek a természet rendjére és tisztaságára. Szemetelés a
versenyből való kizárást vonja maga után.
18. A helyezést elért versenyzők díjukat kizárólag személyesen, az eredményhirdetésen vehetik
át, utólag a szervezőknek nem áll módjában díjakat kiadni.
19. Az érvényes UCI versenyzői engedéllyel rendelkező indulóknak biztosítást nem kell kötni, saját
felelősségük, hogy a licence-hez kapcsolódó biztosításra jogosultak és érvényben van.
20. A betöltött 18. év alattiaknak szülői felelősségvállalási nyilatkozat szükséges. Az online
nevezés elküldésével, illetve a nevezési lap leadásával a résztvevő elismeri, hogy a nyilatkozat
kötelező jellegét tudomásul vette, elfogadta. A nyilatkozat letölthető innen.
21. A nevezési díjat a szervezőségnek nem áll módjában visszafizetni, valamint arra semmilyen
esetben sem kötelezhető.
22. Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az eseménnyel összefüggő
bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, a rendező felelősséget
nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
23. A versenyen az MKSZ és az UCI szabályai érvényesek.
24. Az online nevezés elküldésével, illetve a nevezési lap leadásával minden résztvevő elismeri,
hogy a versenykiírást, valamint a nevezési szabályzatot elolvasta, tudomásul vette, elfogadta,
és a szabályokat betartja.
A szervezőség a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartja.

Mindenkinek kellemes időtöltést és sikeres versenyzést kívánunk!

INFORMÁCIÓ:

http://www.dhracing.hu
Facebook event: https://www.facebook.com/events/229402990561958
Gács Péter info@limitracing.com

VERSENY FŐVÉDNÖKE:

Fiskál János, Eplény polgármestere

VERSENYIGAZGATÓ:

Gács Péter

VERSENY FŐBÍRÓJA:

Tam Csilla – UCI bíró
Budapest, 2015.06.04.
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