Stručné informace pro jezdce

15.000,00 US Dollar Redl Bau
Starcross Kefermarkt 2015
Představenstvo MSC Kefermarkt, Oberer Markt 32, 4292 Kefermarkt pořádá v neděli 13.září 2015
„15.000,00 USD Redl Bau Starcross Kefermarkt 2015” jako mezimárodní otevřený motokros jezdců bez
licence, ohodnocený finančními prémiemi.
Trať je od roku 2015 používána jako stálá motokrosová trať, na které se jen jednou za rok pojede Redl Bau
motokros. Délka trati je ca.1300 m, nachází se na ní ostré zatáčky a skoky. Na trati je kromě toho také vícero
takzvaných „Split sekcí“, v nichž si jezdci zvolí mezi dvěmi možnostmi skoků s rozdílnými skokovými
kombinacemi a trať má jednu z nejdelších startovní rovinek v Rakousku.
ROZDĚLENÍ TŘÍD
−

−

−
−

MX mládež – 2 jízdy po 15 minutách + 2 kola – finanční odměna 3.000,- USD ,
rozdělena mezi prvních 15 celkového hodnocení.
85 ccm dvoutakty, jezdci narození mezi 01.01.2000 a 31.08.2005
MX OPEN – 3 rozjížďky po 20 min. + 2 kola – finanční odměna 11.500,00 USD ,
rozdělena mezi prvních 15 celkového hodnocení.
Jednostopé motocykly od 125ccm - dvoutakty do 500ccm – dvou- nebo čtyřtakty.
MX Classic – 2 jízdy po 15 minutách + 2 kola
Jednostopé motocykly do roku výroby 1990 nebo starší, jezdci nad 40 let včetně.
Spezial Enduro – 2 jízdy po 15 minutách + 2 kola – na vlastní Rodeo-X trati finanční odměna 500,00 USD , rozdělena mezi první 3 celkového hodnocení.
Jednostopé motocykly s povolením provozu na silnicích od 125ccm - dvoutakty do 500ccm – dvounebo čtyřtakty.

HOLESHOT AWARD
Za první zatáčkou po startu bude tzv. HOLE-SHOT čára. Jezdec, který přes tuto čáru přejede jako první,
dostane HOLESHOT AWARD (Holeshot ocenění). To je dotováno vždy odměnou
100,00 USD pro každou jízdu a třídu.
PŘIHLÁŠKY
Přihlašování se provádí výhradně Online. Přihlášku naleznete na začátku přihlašovací doby na
www.supercross.at a na www.msc-kefermarkt.at . Startovní pozice budou vyjety v kvalifikačním tréninku
(po volném tréninku).
Začátek přihlášek : 01.05.2015
Uzávěrka přihlášek : 31.07.2015
V sobotu 12. září můžete trať poznat v rámci volného závodu Hobby MX Cup. Přihlášky na místě. Informace
k Hobby MX Cupu : www.superx.at/ernecker/ .
DOPROVODNÝ PROGRAM
Brožura s informacemi o všech jezdcích +++ Představení mezinárodních a tuzemských hvězd v sobotu v
hlavním stanu +++ Tombola +++ Živá hudba v hlavním stanu +++ VIP zóna +++ Zahřívací kola +++
Čestná kola +++ Věnce pro vítěze +++ Traťový hlasatel
Všechny informace se mohou v krátké době změnit. Detailní podmínky budou zveřejněny několik
týdnů před zahájením přihlašování.

