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I - ART-Sprint Licencek és Napi-Rajtengedélyek.

- Az ART-Sprint területi kupasorozat rendezvényein érvényes ART-Sprint licenccel,
vagy Napi-Rajtengedéllyel lehet elindulni.

- ART-Sprint licenceket és a fotót csak elektronikus úton lehet elküldeni!
A licenc díját, pedig postai úton a szakág felé.
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I/1 Éves Licenc díjak:
- ART-Sprint (PS) éves regisztrációs díj: 1,000Ft/év – (Adott versenyen fizetendő)
- ART-Sprint (MS) Vezetői licenc díj: 3.000Ft/év
Navigátori licenc díj: 2.000Ft/év
- ART-Sprint (PWS) Vezetői licenc díj: 6.000Ft/év
Navigátori licenc díj: 4.000Ft/év

Az adott licenc díjat, postai úton (rózsaszín csekk) kell feladni a szakág vezetői egyesület
részére.
(Tótkomlósi ASE / 5940 Tótkomlós Mezőhegyesi út 69. )
(Közleményben fel kell tüntetni a sportoló nevét, születési időpontját, és lakhelyét /Település/)!

I/2 Éves Licenc beadása:
Elektronikus ART-Sprint licenc igénylés elérhetősége:
Licenc beadásának űrlapja
https://goo.gl/forms/I2mmKRdorHSiELV62
Elektronikus arc fotót a szakág e-mail címére, névvel, születési dátummal is el kell küldeni.
A licenc díját a szakág (Tótkomlósi ASE) címére, kell postai (rózsaszín csekken) úton kell elküldeni a
kellő adatokkal együtt.
Szakág / E-mail címe (fotó): artsprint.szakag@gmail.com
Posta címe (licenc díj): Tótkomlósi ASE
5940 Tótkomlós, Mezőhegyesi út 69.
I/2/1 Elektronikus licenc beadási határideje:
-

A sportoló adott ART-Sprint rendezvénye előtt legalább 10 nappal. Amennyiben a határidőt nem
tartja a sportoló, az adott rendezvényen napi rajtengedéllyel vehet részt a rendezvényen.

I/2/1/1 Elektronikus licenc hitelesítése:
-

A sportolónak, az elektronikus licenc elküldését követő, következő ART-Sprint rendezvényén, az
adminisztrációs átvételen aláírásával hitelesítenie kell a licenc igényét.

I/2/1/2 Licenc átvétele:
-

A sportoló által, a beadást követő rendezvényen, megtörtént licenc hitelesítés időpontjában, vagy az
azt követő rendezvényen, az adminisztrációs átvételen.
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I/2/2 Éves Licenc első versenyen történő beadása:
Az adott területi kupasorozatnak, csak az első versenyén, lehet helyszíni licenc kiváltást foganatosítani.
Azzal a feltétellel, hogy ha a sportoló hiánytalanul és olvashatóan kitöltött licenc igénylő lappal
érkezik az adminisztratív átvételre. Ebben az esetben a díjat a helyszínen lehet befizetni.
A licenc igénylő lap letölthető az AMTOSZ honlapjáról, amit a szövegdobozokra való kattintással lehet
kitölteni, majd kinyomtatni.
I/2/2/1 Beadandó dokumentumok:
- ART-Sprint licenc igénylő lap. (letöltése, majd kitöltése, majd nyomtatása, majd aláírása.)
- 2db útlevél fénykép (hátoldalára írva: név és születési dátum), vagy a helyszínen készítendő fénykép.
- Érvényes „B” kategóriás jogosítvány, vagy sportorvosi igazolás.
A szükséges dokumentációk letölthetőek az AMTOSZ honlapjáról.
www.amtosz.hu
Éves licenc igénylő lap
Napi rajtengedély nyomtatvány
Sportorvosi lap
Nevezési lap
I/2/3 Licenc típusok:
- MS/ V = Mini-Sprint Vezetői licenc,
- PWS/ V = Power-Sprint Vezetői licenc,

MS/ N = Mini-Sprint Navigátori licenc
PWS/ N = Power-Sprint Navigátori licenc

- A licenc igénylő lapon jelölni kell a váltandó licenc típusát. („X”) /jobb oldal felül/
- A licenc igénylő lapon jelölni kell, hogy melyik területi egység rendezvényén kívánja átvenni a
licencet a sportoló. (A lap alján.)
I/2/4 Licencek felhasználhatósága:
- Az ART-Sprint licenccel, az ország bármelyik ART-Sprint területi versenyén és a Kelet, vagy a
Nyugat magyarországi bajnokságban el lehet indulni, az osztály (MS, vagy PWS) és a típus
(vezető, vagy navigátor) alapján.
- A vezetői licenccel, az adott osztályon belül (MS, vagy PWS) lehet vezetni, vagy navigálni.
- A navigátori licenccel az adott osztályon belül (MS, vagy PWS) navigálni lehet.

I/3 Napi Rajtengedély kiváltásának feltételei:
-

A helyszínre (adminisztratív átvétel) kitöltött napi rajtengedély nyomtatvánnyal kell érkezni.
Érvényes „B” kategóriás jogosítvány, vagy sportorvosi igazolás.
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I/3/1 Napi rajtengedélyek díjai:
- ART-Sprint (PS) Napi rajtengedély: 1,000Ft/verseny
- ART-Sprint (MS) Napi rajtengedély / Vezetői díj: 1.000Ft/verseny
(MS) Napi rajtengedély / Navigátori díj: 1.000Ft/verseny
- ART-Sprint (PWS) Napi rajtengedély / Vezetői díj: 2.000Ft/verseny
(PWS) Napi rajtengedély / Navigátori díj: 1.000Ft/verseny
- ART-Sprint „M” csoportban (más autósport licenc mellett / Vezető:- 3.000Ft/verseny
Navigátor:- 1.000Ft/verseny
I/3/2 Napi rajtengedélyek kiváltása:
- Érvényes B kategóriás jogosítvány, vagy sportorvosi igazolás.
- Az ART-Sprint rendezvényeken, éves ART-Sprint licenccel, vagy napi rajt engedéllyel lehet
elindulni.
- Az adott ART-Sprint rendezvény adminisztratív átvételén lehet kérni a napi rajtengedélyt.
- Az adminisztratív átvételre vinni kell az AMTOSZ honlapjáról letölthető napi rajtengedély
nyomtatványt géppel kitöltve és aláírva.
- A napi rajtengedély díját szintén a rendezvény adminisztratív átvételén kell befizetni.
- Más autósport szövetségek, vagy Rali-Túra/Naturali/ licencével, napi rajtengedélyt kell váltani.
- ART-Sprint éves licenccel rendelkezők esetében, nem kell Napi rajtengedélyt váltani.

II - ART-Sprint Rendezvények.
II/1 Versenyenkénti maximális Nevezési díjak:
- Az ART Sprint területi versenyeinek nevezési díjait, az adott rendezvény versenykiírásában
határozza meg a rendező úgy, hogy az nem haladhatja meg a maximált nevezési díj összegét.
II/1/1 Versenyenkénti nevezési díjak maximális összege:
- Adott területi kupák, AMTOSZ által jóváhagyott maximális díjtétele.
/ Versenyzőtől, a rendező felé /
PS- 12.000Ft / max. / felnevezéses nevezés esetében.
- 20.000Ft / max. / alap nevezés esetében.
MS- 15.000Ft / max. / felnevezéses nevezés esetében.
- 25.000Ft / max. / alap nevezés esetében.
PWS- 18.000Ft / max. / felnevezéses nevezés esetében.
- 30.000Ft / max. / alap nevezés esetében.
- Az adott verseny nevezési díja, a versenykiírásban kerül feltüntetésre!
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III. - ART-Sprint Kelet, illetve Nyugat-magyarországi Bajnokság.
A bajnokság AMTOSZ által történő kiírása esetében!
- Az ART-Sprint Kelet – Nyugat – magyarországi szabályzata alapján.
- A szabályzat és a versenynaptár letölthető, az AMTOSZ honlapjáról, amennyiben kiírásra kerül
a bajnokság.
- ART-Sprint (PWS, vagy MS) licenccel lehet indulni.
- Nevezés, az adott területi rendezvényen, amely egyúttal kelet, vagy nyugat magyarországi
bajnoki futam is.
- Mind a keleti, mind a nyugati bajnokságban indulók több területi egység ART-Sprint versenyén
indulnak el (3-3 futam).
Értékelve lesznek (versenyenkénti és kupasorozat) az adott területi kupában is.
- Az adott sportoló lövész feladatot is végrehajt a versenyen.
- A keleti, vagy a nyugati bajnokság értékelése:
Az autós és a lövész sportágrész eredményének együttes értékelése.
Az autós eredmény értékelése.
A lövész eredmény értékelése.

IV. - ART-Sprint versenynaptárak.
Az AMTOSZ és a területi ART-Sprint rendezők-szervezők honlapján érhető el.
http://www.amtosz.hu/versenynaptarak-2/

IV/1. Kupasorozatok és bajnokságok kiírása.
- Az ART-SPRINT Területi Kupasorozatok lebonyolítási rendszerében, maximum 5 területi
egységben lehet tevékenykedni. (A – B – C – D – E)
- Az ART-SPRINT / K – Ny / Magyarországi Bajnokság lebonyolítása 2 részből áll.
Kelet-Magyarországi ART-Sprint Bajnokság: - (A – B – C)
Nyugat-Magyarországi ART-Sprint Bajnokság: - (E – D – C)
IV/1/1 Területi egységek megnevezése:
A - Kelet Magyarországi ART-SPRINT Kupasorozat (ART-Sprint / KM)
B – Észak-Kelet Magyarországi ART-SPRINT Kupasorozat
(ART-Sprint / ÉKM)
C – Pest megyei ART-SPRINT Kupasorozat
(ART-Sprint / Pm)
D – Észak-Nyugat Magyarországi Kupasorozat
(ART-Sprint / ÉNyM)
E – Nyugat Magyarországi Kupasorozat
(ART-Sprint / NyM)
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V - Egyéb
Az évad első ART-Sprint rendezvényén, az első kör után közvetlenül (az adminisztratív
átvételi helyszínén) licenc és egyéb ügyben tájékoztatást tart a szakágvezető, ahol egyéb a
versenysorozattal kapcsolatos kérdéseket is fel lehet tenni.
V/1. Elérhetőségek:
AMTOSZ elérhetősége:
- http://www.amtosz.hu
- https://www.facebook.com/AMTOSZ/

ART-Sprint szakág elérhetősége:
Tótkomlósi Autósport Egyesület
- http://www.komloscross.hu/
- https://www.facebook.com/T%C3%B3tkoml%C3%B3si-Aut%C3%B3sport-Egyes%C3%BClet923699400979092/

Területi rendezők-szervezők Elérhetősége:
Kelet-magyarországi ART-Sprint Kupasorozat:
Kisúji Autó MSE és a Tótkomlósi Autósport Egyesület
- http://www.kisujauto.hu/
- https://www.facebook.com/kisujiautomse/
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