
A Sport & Events Academy és a Next Generation Hungary SE bemutatja:

OHVALE KUPA 2019



 OHVALE KUPA 2019

Ohvale motormárkával

• kizárólag Ohvale motormárkával 
• 3 kategória – 110cc (automata váltós & váltós), 160cc váltós, 190cc váltós
• min. 2, max. 3 db 30 perces szabadedzés 
• 2 db 20 perces időmérő 
• 2 db 20-30 perces verseny 
• kiértékelés

Kategóriánként maximum 20 gyermek indulhat. 
A verseny kategóriánként minimum 5 induló esetén indul el. 
Külföldi versenyző is részt vehet a bajnokságban, ugyanazok a feltételek 
érvényesek mindenkire!

Értékelés
•   110cc-sek együtt, egy értékeléssel (8LE)
•   160cc-190cc együtt, külön értékeléssel
•   3 forduló – összesen 6 verseny, ebből egy összesítés, 3 bajnok 

Junior + FUN kategória
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Versenycsomag:
Az eszközök a FIM Europe által elfogadott alapszabályok alapján biztosítottak.
Ezen felül a szervező által biztosított versenycsomag minden versenyre tartalmazza: 

• bérbe adott egységes Ohvale motorokat, és a hozzá tartozó alkatrészek használatát, 
• 2 szett gumit, 
• 15 liter benzint, 
• 1 fő technikust, 
• A pályánál box-használatot/sátort.

160cc csomag ár: 975 000 HUF + ÁFA
190cc csomag ár: 1 075 000 HUF + ÁFA
A versenycsomag megrendeléséhez www.ohvalemagyarorszag.hu weblapon talál-
ható megrendelő űrlapot kitöltve, aláírva kell elküldeni az ohvale@semgroup.hu 
e-mail címre, majd eredeti példányban postán.
Csomag megrendelésének határideje: 2019. június 30. 
A csomag árának 50%-át a megrendelő űrlap leadásával egyidejűleg, a fenn-
maradó 50%-ot pedig 2019.09.06-ig kell átutalással rendezni a szervező részére:
SEM Group kft. 
1012 Budapest, Márvány u. 17. 8. em 
adószám: 26173182-2-41
bankszámlaszám HUF: 11713177-21450637-00000000
bankszámlaszám EUR: 11763134-33359887-00000000 
A közleményben kérjük feltüntetni: kategória_versenyző neve

Junior kategória - Eszközök
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Junior kategória - Eszközök

Eszköz-, alkatrész-kártérítés külön számolandó a hivatalos Ohvale old-
alon található listaárak alapján. 

Ruházat 

A versenyzők saját maguknak biztosítják a FIM Europe által elfogadott 
felszereléseket (bőrruha, sisak, kesztyű, csizma). A ruházaton és sisakon 
a versenyző saját szponzorelemei feltüntethetők.

Licensz, Biztosítás

Mindenki önállóan, saját magának köteles a MAMS licenszét kiváltani és 
a MAMS által elfogadott biztosítást kötni! A szervező felelősségmentes!
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• Technikailag és dizájnban is egyformák –a partnerek logóival vannak ellátva.
• A motorokon technikai módosítás nem eszközölhető – fi x áttétel
• Közös tesztelések – a bajnokság előtt-közben-után, erre külön díjszabás 

vonatkozik. 

Motorsúly 
FIM Europe által elfogadott: nincs alsó súlyhatár. 

Motorátadás
A versenyzők vasárnap reggel a briefi ng alatt, sorsolással kapják meg a 
motorokat. Minden motor egyforma!

Junior kategória - Motorok
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Kategóriák

• 110 cc: 7-14 év
• 160 cc: 9-14 év
• 190 cc: 11-14 év

Nevezés
A MAMS-nál, az általuk meghatározott előírásoknak megfelelően. 
A teljes szezonra (3 hétvége, 6 verseny) vonatkozó nevezés összege: 300 EUR

A nevezési díj összegét átutalással lehet fi zetni a 
versenyrendező egyesület részére:

B&T Motor és Torna Sportegyesület
2225 Üllő, Pesti út 86.
adószám: 18738999-1-13
bankszámlaszám: 10701276-69557567-51100005
közlemény: kategória_versenyző neve

Junior kategória - Nevezési feltételek
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A versenyek az 1-3. helyezettjei kategóriánként medált és serleget kapnak.  
A további helyezéseket elérő versenyzők oklevelet kapnak, valamint az együtt-
működő partnerek felajánlásából a versenyzők különböző ajándékokat nyerhet-
nek, például: gumi, kesztyű stb.

Bajnokok
A 160 cc és 190 cc kategóriában a bajnokság nyertesei a Sport & Events 
Academy, a Next Generation Hungary SE és a Bester Capital Dubai Junior Team 
jóvoltából részt vehet a 2020. évi teljes Ohvale olasz bajnokságban, és a 2020. 
évi Ohvale Európa-bajnokságon a Bester Capital Dubai Junior Team színeiben!

A 160 cc és 190 cc kategória 2-3. helyzést elérő versenyzői a Sport & Events 
Academy, a Next Generation Hungary SE és a Bester Capital Dubai Junior Team 
jóvoltából részt vehet a 2020. évi Ohvale Európa-bajnokságon a Bester Capital 
Dubai Junior Team színeiben!

Különdíjak 
A bajnokság végén, kategóriánként különdíjban részesül a legfi atalabb, a legjobb 
lány, és a legtöbb pol pozíciót elérő versenyző. 

Junior kategória - Díjak
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FIM Europe rendszer alapján az első 15 helyezett pontszerző

Junior kategória - Pontszámítás

1. helyezett:  25 pont
2. helyezett:  20 pont
3. helyezett:  16 pont
4. helyezett:  13 pont
5. helyezett:  11 pont
6. helyezett:  10 pont
7. helyezett:  9 pont
8. helyezett:  8 pont
9. helyezett:  7 pont
10. helyezett:  6 pont
11. helyezett:  5 pont
12. helyezett:  4 pont
13. helyezett:  3 pont
14. helyezett:  2 pont
15. helyezett:  1 pont
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Helyszínek
2019. 09. 14 - 15. Kakucs 
2019. 09. 21 - 22. Dhlá (Szlovákia) 
2019. 10. 05 - 06. Kakucs

Tesztnapok

 A tesztnapok díja: 20 000 HUF+ÁFA, amely tartalmazza a motor kölcsönzést, az 
alkatrészeket, a gumit, és egy műszaki szakember felügyeletét. Amit külön kell 
fi zetni: pályahasználat, benzin.

A tesztnapok helyszíneivel és időpontjaival kapcsolatos információk az Ohvale 
Magyarország Facebook oldalán lesznek megtalálhatók. 

Junior kategória – Időszak és helyszínek 
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• Helyszíni forgatás interjúkkal és beszámolókkal együtt. 

• A csapatok egyéni szponzorai, támogatói a saját box területen belül 
megjeleníthetők. A versennyel kapcsolatos eredmények, események a 
saját platformokon kommunikálhatók. 

• A verseny résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők az 
eseményeken fotó és videó anyagot készítsenek, ezek a médiában 
felhasználásra kerüljenek. 

Junior kategória - Média
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15 év felettiek kategóriája: saját Ohvale motorral  lehet indulni!

Kategóriák

1. FUN Light kategória 70 kg-ig

2. FUN Medium kategória 71-90 kg

3. FUN Heavy kategória 90 kg-tól 

• A szabályozás ugyanaz, mint a Junior kategóriában, csak saját motorral kell 
részt venni.

• A pódiumosokat ellenőrzik, mindenkire a FIM Europe szabályok érvényesek.

• A versenyek nyertesei, medált és serleget kapnak, a bajnokság nyertese 
pedig egy Ohvale motort kap!

FUN kategória 



KONTAKT
Tökölyi Anna

Kommunikációs vezető

Tel.: +36 70 932 1606
E-mail:  anna.tokolyi@semgroup.hu

 www.ohvalemagyarorszag.hu   Ohvale Magyarország
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Projektvezető
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