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Az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2016. évi Alapkiírás
1.

MEGHATÁRO ZÁSO K

1.1. SZABÁLYOK
•

Az autóvers enyzés sor án al kal mazott, az e sportban bár mil yen formában
tevékenykedőkr e vonatkozó mi nden ol yan el őírás , sz abál yz at stb. el nevez és e, mel y az
o
FIA Nemz etközi Sportszabál yzatában, és Függel ékei ben, valami nt az
Által ános El őír ásokban (FIA Inter national Sporting C ode and Appendic es,
Gener al Pr escriptions)
o
MNASZ
érvényben levő sz abál yai , és annak évköz ben kiadott
módosítás ai ban
o
MNASZ j elen 2016. évi, Autós Gyorsas ági Baj noki Al apkiír ás ában
sz erepel.

1.2. BAJNOKI RENDE ZVÉNY (RENDEZVÉN Y)
•

•

Olyan, az MNASZ vers enynapt árában szer epl ő, Versenyki íráss al r endel kez ő, egy, vag y
több napon át tartó bajnoki esemény, amel y cs ak eg y R endez vény keret ében,
a
Szabál yok sz erint bonyolíthat ó l e.
Főbb elemei az
o
edz és ek
•
szabadedz és, és
o

•
időmérő edzés ( kvalifi káci ó)
versenyfutam(ok)

VERSENY FUTA M
Olyan aut óverseny, mel y eg y r endez vény keretén bel ül, az al ábbi sz abál yz at sz erint
kerül l ebonyolításra.
Önálló, hi vatalos végeredménye van, mel ynek alapján a vers enyzők és (ha vannak) a
csapatok bajnoki pontokat sz erez nek.
•

•

11

A R endez vény hi vat alos idej e az admi nisztratív és/vag y techni kai gépátvétellel
kez dődi k, és az utols ó vers enyfutamot követően a
hi vatalos véger edmény
közz étételével, vag y ha van, a futamok díj kios zt ójával fejeződi k be.
Főbb elemei:
o
nevez és
o
átvételek
o
eligazítás
o
futam, vag y futamok.

•

Több futam es etében nem kötelez ő mindeg yi ken részt venni. Az on vers enyz ők
számára, aki k nem kívánnak minden futamon indulni, biz tos ítani kell a
o
futamonkénti átvétel és
o
futamonkénti nevez ési díj fizetés ének lehetőségét.

•

Több futam es et ében
o
a Rendez ő, és a hi vatal os tisz tség vis elők Sz abál yok sz erinti határozatai,
döntés ei mindig eg y futamr a vonatkoz nak
o
amennyi ben az előír ás ok, határozatok, vag y döntés ek eg y rendez vényen
bel ül több futamra vonatkoz nak, azt a ki írás ban, vag y hi vatalos végrehajtási
utasítás ban kül ön fel kell tüntetni.

1.3. BAJNOKI SO ROZAT ( BAJNOKSÁG)
Baj noki R endez vényekből áll ó s oroz at a versenyévad s orán, mel ynek az évad végi, a
Szabál yokban meghat ároz ott módon történő értékel és e adja a Baj nokság g yőz tesét és
hel yez ettj eit. A Bajnoks ág rendez vényei t az MNASZ hi vatalos vers enynapt ára tartal mazza.
A GYB által kiírt Orsz ágos Bajnoks ág a CEZ orsz ágok licenc ei vel rendel kező vers enyz ők
számára nyílt, nem pontsz erző bajnoks ág ként kerül kiír ásra. A nem magyar licencc el rendel kező
versenyz őknek a baj nokság ban történő ponts zerz és hez r egisztrál niuk kell, mel ynek díja egész
évre eg ysz eri al kalommal 150 Euro + ÁFA. A regisz tráci ós díj at bár mel y OB futamot megel őz ően,
az admi nisztr atív átvétel s orán l ehet befiz etni. A befiz et éstől kez dődően a vers enyz ő az OB
futamai n sz erzett pontjai val r észt vesz a M ag yar Bajnoks ágban. A regisztr ációs díj a sz akágat
illeti.

2.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYO K

2.1 KIÍRÁS
A M ag yar Nemzeti Autós port Sz övets ég (továbbiakban MN ASZ) a 2016. évr e, mint I. oszt ál yú
ország os baj nokság ot kiírj a az Autós Gyorsas ági Orsz ágos Bajnoks ágot (további akban:
Baj nokság), amel y körpál yás baj noki r endez vényekből áll ó s oroz at.
2.2 RENDEZÉ S
A Baj nokság ban Rendez vényt kiz áról ag az MN ASZ rendez ői licencével és aláírt r endezői
szerz ődéss el rendel kez ő s porteg yesül et, vagy sports zer vez et r endezhet, amel y vállalj a, hogy:
a Bajnoks ágot, illetve az on belül mi nden egyes R endez vényt a jel en Sz abál yok s zerint, illetve a
MNASZ és a rendez ő köz ötti sz erződésben foglaltaknak megfelel ően megrendezi , lebonyolítj a.
(MNASZ ér vényben l evő sz abál yai)
2.3 RENDEZŐ
A R endez őknek mi nden eg yes R endez vényt a Szabál yok s zeri nt kell megrendezni, l ebonyol ítani,
továbbá be kell tartaniuk a s portes emények l ebonyol ításár a és biztons ágár a vonatkoz ó s port
tör vényben meghat ároz ott tör vényi , és egyéb rendel eti előírás okat is .
A R endez őkre vonatkoz ó MN ASZ sz abál yokat, vagy előírás okat megsz egő R endez őt a
Gyors as ági Biz otts ág (tovább ia kban: GY B) az 5.1.6.3 pontban foglalt büntetéssel sújthatja.
2.4 RÉ SZTVEVŐK
Résztvevők a 2016. évi Baj nokságban, illetve ez ek évad végi értékelés ében, és ez en bel ül az
egyes Rendez vényeken a
•
versenyz ők
•

csapatvez et ő és csapattagok

A R endez vények al att minden rés ztvevő a Sz abál yok szigorú betartásával kötel es eljár ni, és a
Rendez vény rangjához méltóan vi sel kedni.
2.5 HIVATALOS SZEM ÉLYEK
A R endez vények teljes i dőtartama alatt mi nden hi vatalos sz emél y a Sz abál yok szigorú
betart ás ával kötel es eljár ni, és a R endez vény rangjához mél tóan vis el kedni .
Hivatalos sz emél yek a 2016. évi Bajnoks ágban, illetve ezen bel ül az eg yes R endez vényeken a
Nemzetközi Sportkódex 10. fej ezetével össz hang ban, és az t ki egész ítve a:
•
•
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tiszts égvis el ők, és a
közreműködők

A Rend ez vén yek tiszt ségviselői
Tisztség vis elők a 2016. évi Baj noks ágban, illetve ezen bel ül az eg yes Rendez vényeken a:
•
•
•

Felüg yelő Tes tül et vez et ője
Felüg yelő Tes tül et tagjai (2 fő)
Vers enyig azgat ó

•
Vers enyig azgat ó hel yettes(ek)
•
Tec hni kai F elüg yelő
•
Médi a felel ős
Az eddig fels orolt tiszts ég visel ők cs ak az MNASZ minden év elej én, az il yen tiszts égekr e kiadott
listájában szer epl ő és a sz akág által elfogadott sz emél yek lehetnek.
További tisz ts égvis elők a:
•
Időmér és és értékel és vez et ője és beosztottai
•
•
•

Vers enytitkár
Pál yabírók vezetőj e
Gépes beavatkozó sz olgálat vez etőj e, és sz emél yz ete

•

Gépátvétel vezetőj e és tec hni kai ellenőr ök

•

Vers enyor vos, és eg észs égüg yi sz emél yzete

•
Sportbírók és ténybírók
•
Szakági megfigyelő
Az eddig fels orolt tiszts ég visel ők cs ak az MNASZ minden év elej én, az il yen tiszts égekr e kiadott
listájában szer epl ő és a sz akág által elfogadott sz emél yek lehetnek.

Szakági megfigyelő
Val amennyi versenyre a GYB deleg álja, a Fel ügyel őkkel az onos mozgási felt ételeket
kell rés zér e biztosítani. R észt vehet a F elüg yelő Test ület ül és ein, de fel ügyel őként nem
működhet. A verseny értékelés ét a megfig yel ők r ész ére ki adott s zempontok és
értékel őlap sz erint végzi. J elent és ét a vers eny befejezés ét követő eg y héten belül köteles
el kül deni a GYB Titkárs ágára. Költs égei t a GYB fiz eti
Vers enyig azgat ó-hel yettes az GYB döntés e al apj án a Pál yabír ók vez etője fel adatkört is betöltheti.
A Rend ez vén yek köz reműkö dői
A Rendez vények közreműködői a Rendez ő, és az állandó, épített versenypál yák es et én a
versenypál ya felüg yelete alá tartozó, és erre fel kért sz emél yek, aki k a R endez vény
lebonyolítás ában közr eműködnek.
Tech nikai gyorsb eavatkozó szolg álatok
A R endez vényeken csak az MNASZ által kiadott tanús ítvánnyal r endel kező techni kai
gyors beavatkoz ó szolg álatok j árművei és ki képz ett ember ei láthatják el a gépes beavatkozói, és
műsz aki mentési feladatokat. Amennyi ben az onos napt ári időpontban rendez ett több rendez vény,
vag y egyéb előre nem l átható ok mi att nem áll rendel kez ésre az eg y i dőben sz üks éges,
tanús ítvánnyal r endel kez ő j árműpar k, az MN ASZ Sporttanác sa a sz akág javasl ata al apj án
eng edél yezheti az ettől val ó eltérést.
2.6 IDŐMÉRÉ S
A Bajnoks ág Rendez vényei n az i dőmérés t legal ább 1/100 más odperc pontossággal kell végez ni.
Az i dőmérés hez l egalább két eg ymás tól független mérési r endsz ert kell al kalmaz ni
•
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körpál yás R endez vények es et én transz ponderes és fotocell ás

•

heg yi R endez vényeken tr ans zponderes , de mi ni mum fotocell ás és kézi i dőmérést.

2.7 NEVEZŐK
Nevezési jog a van a Baj nokság valamennyi Rendez vényére azoknak a s portszer vez eteknek
(továbbiakban Nevez őknek) , amel yek a 2016. évr e az MN ASZ által illetve bármel y C EZ orsz ág
nemz eti s zövets ége által kiállított, az autós gyors asági sz akágra (is) ér vényes , nevezői lic enccel
rendel kez nek, illetve az oknak a külföl di nevez őknek, mel yek ol yan vers enyz őt kívánnak nevez ni,
aki k az FIA Köz ép Eur ópai Z ónába tartozó orsz ágok ASN-jei által ki állított „B” (heg yi versenyeken
„R”) jelű licencc el r endel kez nek.
A N evező versenyz őt ( vers enyzőket), illetve cs apatot a Bajnoks ág R endez vényeire az itt köz ölt
szabál yok figyelembevétel ével nevez het.
2.8. VERSENYZŐK
A Bajnoks ág Rendez vényeire a Nevez ők nevez heti k vers enyzői ket. A Baj noks ágban az on
versenyz ők kerül nek értékel ésre aki k rendel kez nek az MNASZ ál tal ki adott, a g yors as ági
szakágra ér vényes „AR ANY” , „A”, „ B” vag y „U” típus ú vers enyzői lic encc el, illetve a z óna
ország okból ér kez ő, saj át ASN-jük által kiállított ér vényes lic enc cel r endel kez ő versenyz ők, aki k
az éves eg yszeri regisztr áci ós díjat a Gyorsasági sz akág rés zér e befiz ett ék, mel ynek mértéke
150.- Eur o + ÁFA.
Ver senyzői licen cek
A licenc ek ki váltás ának kor határ a az FIA előírás ai sz erint.
Egyedi es etben 12 éves kortól lic enc adható, abban az es etben, ha ezt az GYB javas olja és az
MNASZ Sporttanác sa által erre kij elölt biz otts ág által el őírt feltételek telj es ülnek. ( 16 éves kor
alatt, az első vers enyévad meg kezdés e előtt sz üks éges pszic hol ógiai sz akvéleményt benyújtani,
illetve 18 év alatt évente a sz ülők beleeg yező nyil atkozatát.)

„Arany ” licenc
Jogos ít: „A” licenc sz erint. Az „ ARAN Y” licenchez jár ó sz olgáltatások, kizár ólag a
versenynaptárban sz ereplő mag yar rendez és ű OB vers enyeken.
-A Rendez vények s orán a rendez ők a boxigénylés ek al kal mával kötel esek a lic enc et
elsőbbséggel figyelembe venni .
- Sor on kívüli megj elenés az admi nisztr atív átvétel en
- meghívás a szakág és a vers enyek sajtótájékoz tatóir a
Érvényes: mi nden cs oport és gépos ztál y versenyautój ára
Jogos ultak: az ok a vers enyzők, aki knek ez en licenc kér el mét az GYB jóváhag yj a
„A” lic enc
Jogos ít: az FIA napt árban sz ereplő, az F IA Nemz etk özi Sportkódex L függelék előír ás ai sz erint
jelzett, bár mel y nemz etközi gyors asági ( körpál yás és hegyi) r endez vényen, illetve az orsz ágos
baj nokság futamain vers enyzőként val ó r ész vételre.
Érvényes: Az AGY OB minden c sopor t és géposzt ál y versenyautój ára.
Jogos ultak:
azok a versenyz ők, aki k:
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•

a 2015. vers enyévben (heg yi, és kör pál yás rendez vényen is) pontot sz erez tek, és a
baj noki rendez vények leg alább 50 %-án részt vettek, vag y

•

aki k r ész ére a GYB s aját elbírálás, ill etve más szakági vez et ő ajánl ása alapján
eng edél yt ad.

•

A GYB a versenyz őt tesztvez et ésr e kötelezheti, akinek nincs j ogosítványa,annak
kötelez ő ( új licenc es et én)
„A” korláto zott
Felt étel ei megeg yeznek az „ A” licenc fel tétel ei vel, -2000 c c m korlátoz áss al
„B” lic enc
Jogos ít: az orsz ágos bajnoks ág futamain és haz ai nemzetközi rendez vényen vers enyzőként való
rész vételr e.
Érvényes: Az AGY OB valamennyi csoport és géposzt ál y vers enyaut ójára
Jogos ultak:
azok a versenyz ők, aki k :
•
•

a 2015. évben a baj noki rendez vények 50 %-án i ndultak, vag y
aki k rész ére a GYB s aját elbírálás ill etve más sz akági vezető ajánlása alapján
eng edél yt ad.
•
A GYB a j elentkez őt tesz tvezetésr e kötelez heti, akinek nincs jog osítványa, annak
kötelez ő
„B” korláto zott
Felt étel ei megeg yeznek a „ B” licenc felt ételei vel, -2000 cc m korlátoz ással
„U” lic enc
Jogos ít: az ország os bajnoks ág futamai n és hazai nemzetközi rendez vényen, versenyz őként való
rész vételr e.
Érvényes: Az AGY OB minden c sopor t és géposzt ály v erseny autój ára, 1600 cc m-ig.
Jogos ultak: Mi nden kez dő versenyz ő(érv ényes jogos ítv ánny al) illetve azok a jog osítvánnyal még
nem rendel kező vers enyzők, aki k az orsz ágos gokartbaj noks ágban l egalább két éve r észt
vesz nek., vagy aki k rész ére a GYB saj át el bír álás illetve más s zakági vez et ő aj ánl ás a al apj án
eng edél yt ad.
Az „U” licenccel rendelke ző verseny ző kne k kö telező az első rendezvény előtt tes ztvezetésen részt venni.
„T” licenc
Jogos ít: a GYB által sz er vez ett MN ASZ edzéseken és a kötel ezően el őírt tesztvez et és en való
rész vételr e.
Érvényes: az adott napt ári évre illetve a versenyz ői lic enc ki adás áig.
Jogos ult: Az a versenyz ő aki erre vonatkoz ó lic enc kérel met ad be. (J ogosítvány nem
szüks éges .)
A versenyz ői lic enc ki váltásának felt étele évente a versenyz ői sz abál yis mereti vizsg a si keres
teljes ítése. A vi zsga telj esítés e kötel ező, mel ynek időpontj a F őtitkári körlevélben kerül
közz étételre, vag y a Gyors as ági Bizotts ággal eg yedi időpont eg yez tethet ő. A vers enyév sor án
tapas ztal t, a Sz abál yok nem megfel elő is meret éből adódó sz abál ytalans ág el követése es et én, a
vétkes vers enyz őt a Fel üg yel ő test ület vag y a Gyorsas ági Biz otts ág is mételt sz abál yis mereti
vizsg ára kötel ezheti.
II. osz tály ú lic enc
Jogos ít: a GYB által elfog adott II. oszt ál yú futamokon való rész vételre
Érvényes: az adott napt ári évre illetve I. oszt ály ú a vers enyzői lic enc ki adás áig
Jogos ult: Az a v ersenyz ő, aki legal ább 1 év e r endelkezik „B” típus ú jogos ítv ánny al, sportorvosi
igaz olással és licenc k érel met ad be.
Érvény es: mi nden cs oportba tartozó vers enyautóra
Az a verseny ző aki nem 1 éve illetve egy általán nem rendelkezik jogosítvánny al, a GYB k ülön, egy edi
engedélye al apj án az 1600 ccm alatti csoportba tartozó verseny autókra érvény es licencet k aphat.
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II. osz tály ú N API licenc
Jogos ít: a GYB által elfogadott – egy - II. osztály ú futamon val ó részv ételr e
Érvény es: az adott, egy vers enyen v aló rész vételre
Jogos ult: A z a verseny ző, a ki legalább 1 éve rendelkezik „B” kategóriára ér vényes vez etői engedél y , é s
a rendezvény hely színén elvégezett orv osi vizs gálat al apj án ki adott egy edi egészs égügyi engedéllyel
rendelk ezik, v agy érv ényes s portorvosi igaz olás t tud bemutatni.
Érvény es: mi nden cs oportba tartozó vers enyaut óra
Minden vers enyzőnek javas olt körpál yás rendez vényen val ó i ndul ás el őtt eg y, a GYB által
rendez ett vag y elfog adott MN ASZ edz ésen r észt venni.
2.9. CSAPATOK
Egy cs apat a Baj nokság futamain két vag y három versenyz őből áll hat. A csapattagok közül
legalább kett ő, cs ak az onos nevez ői licencc el rendel kez ő nevez ő vers enyzőj e lehet, a har madi k
tag bármel y más nevezőhöz tartozhat, de a cs apatba történő nevez és éhez s aját nevezőj ének
írás ban hozz á kell jár ulni a. Eg y vers enyző az adott baj noki évben akár külső tag ként is , cs ak eg y
csapat színei ben nevez hető. A cs apatba nevezett valamel y vers enyző sz emél yének
megváltoztat ás a eset én, a cs apat a futam cs apatvers enyében nem vehet részt. Két tagú cs apat
esetén az év fol yamán a har madi k cs apattag pótl ólagosan fel vehet ő.
Csak a r endez vényen rés ztvevő cs apattag nevez het ő.

2.10 HIIVATALOS J ELZÉSEK, REKLÁ MOK A VE RSEN YAUTÓKON
2.10.1 Rajtsz ámo k
A Bajnoks ág rendez vényein valamennyi versenyz ő köteles a zártkar ossz ériás
mindkét oldali első ajtaj án a r ajtsz ámok és raj tszám r eklámok el hel yez és ére 50 x 52
felül etet biztosítani. Mindkét ol dal on a háts ó oldalabl akon ( ha nem l ehet akkor a
fölötti tet őíven) fel kell tüntetni a vers enyző lic enc en sz ereplő nevét és előtte
zászl óját, 6 és 10 c m köz ötti, Ari el áll ó betű típusú, fehér karakter ekkel.

versenyautó
c m-es fehér
háts ó ablak
nemz etis égi

Formaautóknál a kis ebb méretű, leg alább 28 c m magas, 5 c m vastagságú raj tsz ámot kell a
versenyautó orr-rész én és a hátsó szár ny két oldalán ( ennek hiánya es et én háts ó két ol dal án)
elhel yezni.
A For mul a Renault c sopor tnál az orrkúpon és a hátsó sz árnyon 60 x 10 cm- es hel yet sz üks éges
biztosítani sz akági kötel ező rekl ám részér e.
A Bajnoks ág val amennyi R endez vényén a Gyorsas ági Biz otts ág által el őírt - rekl ámmal ellátott –
rajtsz ámok illetve els ő és hátsó sz él védő cs íkok visel és e, a túraaut óknál az autók els ő és hátsó
lökhárítójának 4 s ar ka, a forma aut óknál az első és háts ó sz árny valami nt túraautók esetében 30
x 7 c m a két ol dal ajt ón, for ma autóknál 1 db 60 x 10 c m mér et ű rekl ám a háts ó sz árnyon és 1 db
30x10 c m mér etű rekl ám el hel yez és e az els ő sz árnyon kötel ező. A raj tsz ám reklám a rajtszám
el vál aszthatatlan része. A r ajtsz ám rekl ám hel ye 2db 50x7 c m- es rekl ámcsík a raj tsz ám fel ett és
alatt. Az els ő sz él védő cs ík magass ága: max. 20 c m, a háts ó max. 8 c m l ehet. A r ajtsz ám r eklám
és a sz él védő csíkok illetve a túr aaut óknál előírt oldalaj tó és a lökhárítók 4 s ar ka, és a for ma
autóknál meghat ároz ott első és háts ó s zár ny r eklám a sz akági rekl ámok r ész ére fenntartott
terül etek.
Ha c sak eg y a Gyors as ági Biz ottság által előírt r ajtsz ám r eklám van, alulra a R endező a GYB
előz etes engedél yével további raj tsz ám rekl ám vis el ését ír hatja el ő (hiányában az als ó rekl ámcsík
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üres en marad). Mi ndez ek hasz nálata kötel ez ő, a rekl ámfelirat nem vál that ó meg és nem
távolítható el , a rekl ám elt ávolítása a r ajteng edél y meg vonását illetve ki zár ást von maga után.
A r ajtsz ámokat valamennyi Rendez őnek a GYB biztosítja. A IX. kategória sz erződésben foglalt
speciális r ajtsz ámai t a sz er vez ő biztosítja.
A r ajtsz ám eg ész évr e ér vényes . A rajtszámok ki oszt ás a az első rendez vény al kal mával történi k.
Az év fol yamán ki adott r ajtsz ámok a GYB-nál nyil vántartásr a kerül nek.

2.10.2. R eklámok
Az eg yes R endez vények Rendez ői kett ő darab r endez ői rekl ám vi sel és ét írhatj ák elő, amel yek
egyenkénti mér ete a 40x15 c m-t nem haladhatja meg. Ennél több rekl ám előírás át kiz árólag a
GYB engedél yez heti. Ez en el őírás meg váltható dar abonként 20.000,-Ft- tal, amel y össz eget a
Rendező rész ére kell befiz etni.
Az V., VII., és IX. kategóri ák esetében, az MNASZ és a s orozat kiírój a közt létrejött s zerz ődés
szerinti, és a kiír ó által biz tos ított kötelező rekl ámokat is el kell hel yez ni, mel yek meglétét és
pontos elhel yez ését a kiír ó ellenőrzi. E kötel ező rekl ámok nem válthat ók meg.
A R endezők a Rendez vények s orán kötelesek az MNASZ által biz tosított rekl ámokat kihel yez ni.
Azok a vers enyaut ók, amel yeken a kötelez ő rekl ámok nincsenek elhel yez ve ( vag y az e pontban
foglaltak s zeri nt meg váltva), a Sz abál yokban foglalt büntetésben rés zes ülnek.
A kötel ező rekl ámokat l egkés őbb az adminisz trat ív átvételig biztosítani kell, ellenkező es etben
azok felhel yezése nem váli k kötelez ővé. Elhel yez ését a tec hni kai gépátvételen ellenőrzi k.
A vers enyaut ókon a vers enycs apatok, és a vers enyz ők saj át r eklámj ai val, illetve a kötelez ően
elhel yezendő reklámokkal kapcsol atban az FIA N emz etközi Sportkódex XVII. fejez ete 209- 211.
bekez dése a mér vadó.
A 2016. évi versenyévadban lehetőség nyílik a túr aaut ók vers enyz ői sz ámára a „B” és „C” oszl op
köz ötti ol dalüveg r eklám c élú hasz nál at ára, de cs ak perforál t fóli ával . A vers enyző licenc en
szereplő nevét és zás zlaj át, ebben az es etben, az oldal ker et els ő ajtó feletti r ész en kell
szerepeltetni .
2.11 TILTOTT RENDEZVÉNYEK
Az MNASZ Általános sz abál yai sz erint. (lsd. MN ASZ Fel építése, működése, által ános sz abál yai
IV. fej ez et 1.4 pontj a).
2.12. MÉDIA JOGOK
A Mag yar N emzeti Autós port Szövets ég által kiírt bajnoks ágok, kupák és trófeák valamennyi
rendez vényén - és az ezek ker et ében zajló bár mel y betét-pr ogramokon - a nyil vános
bemutat ásra, ill etve ker es kedel mi értékesítésre sz olgál ó mozgófil m, vi deó és televíziós fel vételek
készítésének, valami nt ezeken a r endez vényeken kés zített sportfot ók közz étételének és
értékes ítésének joga az ide vonatkozó mindenkor ér vényes FIA el őírás ok fig yelembe vétele
mellett, eg yedül és kiz áról ag a Mag yar Nemzeti Autós port Sz övets éget illeti . (lás d még az MN ASZ
médi ajogokr a vonatkozó sz abál yz at.)
2.13. MÓDOSÍTÁ S, JOG FENNTARTÁS
Jelen Al apki írás módosítás át a GYB kez deményez heti . E módosítás ok a Sporttanács
jóváhagyás ával léphetnek életbe, amel yeket a GYB- nak minden ér dekelt sz ámár a (rendez ők,
nevez ők, vezető tiszts ég vis elők, MNASZ s zer vei, s tb.) közz é kell tenni.
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3.

A RENDEZVÉ NYEK HE LYSZÍNEI

3.1 VERSENYPÁLYÁK
A Bajnoks ág Rendez vényeit cs ak ol yan vers enypál yákon lehet l ebonyolítani, amel yek
rendel kez nek az adott évr e ér vényes nemz eti pál yalicencc el. A Nemz eti pál yalicenc felt ételei t az
MNASZ Általános Szabál yai IV. fejezet 4.1 pont tartal maz za.
A külföldön megrendez ésr e kerül ő rendez vények esetében a pál yának F IA, vag y a honos ASN
licenc ével kell rendel kezni e, mel yet a hel yszínen az GYB-gal eg yeztetni kell.
A versenypál yák homol ogizáci ójára, és annak megszerz és ére vonatkozó előír ás okat az SZK és
az MN ASZ eg yéb sz abál yai tartal mazz ák.
3.2 BOXOK
Ha r endel kez ésre állnak, fedett boxok a Versenyki írás ban szer eplő infor mációk sz erint vehet ők
igénybe. A versenyz ők és N evezők a R endező által el kés zített box- , és depóbeoszt ás ell en
semmifél e ki fogással nem élhetnek.

4.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

4.1

VERSENYAU TÓK

Általáno s műsz aki elő ír áso k
A c sopor tok tec hni kai el őír ásait és a haz ai rendez vényekr e engedél yez ett elt érés eket a 2016. évi
Alapkiírás N emz eti Tec hni kai Szabál yok és mellékl etei, valami nt az MN ASZ T ec hni kai Biz otts ága
által kiadott körlevel ek tartal maz zák.
A Baj noks ágban a versenyautóknak meg kell felel niük ezen el őír ásoknak, valami nt az MN ASZ
Tec hni kai Bizotts ága által ki állított ér vényes gépkönyvvel kell rendel kezni ük, továbbá az
alábbi akban felsor oltak sz erint meg adott val amel y kategóriába, cs oportba és géposzt ál yba kell
bes orol hat ónak lenni ük. Z óna ors zág vers enyz őjének s aját ASN-je által kiállított gépkönyv
szüks éges .
Az Al apki írás ban sz ereplő kategóri ák rész ére, amennyi ben ezt s peci ális sz abál y nem titj a,
eng edél yezett az E85 típus ú (MSZ CWA 15293 sz abvány), ker es kedel mi forgalomban kaphat ó,
üzemanyag hasz nál ata, azz al a ki kötéssel , hog y az további benzinnel, más adalékokkal nem
keverhet ő.
E 85 üzemanyag hasz nál ata es et én a tankol ó sz emél yzet részér e a tűzáll ó mas z k és ruha
has ználata kötel ez ő.
A gépkönyv megszerz és e érdekében a versenyz őknek vag y képvisel őjüknek a vers eny kész
állapotban l évő versenyautój ukkal az MNASZ Tec hni kai Bizotts ága által megadott időpontokban,
illetve a Baj noks ág Rendez vényei n, az átvételeket meg előz ő, a Vers enykiír ásokban megadott
időben, gépkönyvez és en kell megjelenniük.
Kategóri ák és c sopor tok p ály a v erseny ek
I.kategó ria (E1)
Túraautók
Szabad (nem N, A,)

A ,N csoport
F csoport (GT , Protot ípus, Histo C up autók)

(F csoportba tartozi k minden meglévő vag y lej árt homologiz ációj ú, illetve homol ogizáci óval nem
rendel kez ő z árt karossz ériás g épj ármű.)

II. kat egória – For ma ver sen yautók (E2)
E cs oport

18

Eg yül és es for maaut ók

V. kat egór ia

Swift C up Eur ope

VII. Lotu s Kup a aut ó i

Lotus Cup Eastern Europe

IX./1. kategó ria

Hankook R ac er Cup

IX./2. kategó ria

Hankook Lotus C up

Az „F” cs oportba kerül nek besor olásr a a WRC , a KitC ar és a Sz uper 1600-as és S2000- es aut ók.
A illetve N cs oportban a homológ l ap VK,WR,WR2,SP,KS,KSR kiterjesz tés en sz ereplő
al katrész ek hasz nál ata til os! (Pál ya és heg yi versenyek esetén is!)

A/N c sopor t – R cs oport megfelel ős égek
Az R cs oportos gépkocsi k az A vag y N cs oportos g épkoc si knak megfelel ően vehetnek részt a
versenyeken:
A/N csoport -R csoport megfelel őségek
A/N csoport

R cs oport

N/1 140 0 ccm-ig

R1A 1400 ccm-ig

N/2 nagyobb mi nt 1400 ccm, de leg feljebb 1600
ccm

R1B nagyobb mint 14 00 ccm, de legfelje bb 16 00
ccm

A/6 nagyobb mint 140 0 ccm, de legfelje bb 16 00
ccm

R2B nagyobb mint 14 00 ccm, de legfelje bb 16 00
ccm
R2C nagy obb mint 160 0 ccm, de legfelje bb 20 00
ccm

A/7 nagyobb mint 160 0 ccm, de legfelje bb 20 00
ccm

R3C nagy obb mint 160 0 ccm, de legfelje bb 20 00
ccm
R3T legfelje bb 16 00 ccm
R3D legfelje bb 2 000 ccm (s zorzó nélkül)

Géposzt ályok pály a v erseny ek
Az al ábbi henger űrtartalom szeri nti gépos zt ál yok mi ndkét Bajnoks ág val amennyi kateg óriájában
és csoportjában kötel ez ő, bármil yen felt öltő hasz nálata es et én a henger űrtartal om fogal ma alatt a
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névl eges henger űrtartal om 1,7 s zorz óval számított elmél eti (fi ktív) henger űrtartal om értendő.
Wankel motorok es et én ez a sz orzó 1,5 a di esel autók es et én 1.0.
I.kategó ria (E1)

Túraautók

1600 cc m-ig

A,N ,F

2000 cc m-ig
A,N ,F cs oport
Kit Cars ,ST ,SP,S2000,ETCC,H ,F, T WC/T CR, FIA J függelék 263. fejez et ( 2010)-nek
megfel elő TC2 autók és az FIA J függelék 263. fej ez et ( 2013)-nak megfel elő TC2T
autók.)
„Nag ytúr a” Autó k
2000 - 3500 cc m-ig

A,N ,F cs oport

3500 cc m fel ett

A,N ,F cs oport

II. kategór ia (E2)

Form a autók

1600 c cm-ig
1600 c cm felett - 2000 cc m-ig
Formul a R enaul t Classe 1 és Clas se 2 csoport

Géposzt ályok hegyi v ers eny ek
IX. kateg ória

H ankook R ac er Kupa

V. kategória

Swift C up Eur ope

VII. kategória

Lotus Cup Eastern Eur ope

I. kategória

N csoport

I. kategóri a

A cs oport

I. kategóri a

F csoport ( 1400,1600,2000, 2000 fölött, 3500 föl ött)

II. kategóri a

E cs oport ( 1600,2000, 2000 cc m fölött)

Lada Kupa

(1300,1600,1600 c c m fölött)

C csoport

2000, 2000 cc m föl ött

Időm érő jelad ók (tr an szpond er ek)
Val amennyi versenyautón el kell hel yez ni eg y i dőmérő j eladó (transz ponder) r ögzítés ére sz olgáló
tart ót, amel yet a vers enyirodán illetve az i dőmérésnél lehet beszer ez ni és a T ec hni kai Bizotts ág
útmutatása, és ellenőrzés e mellett kell a vers enyaut óra rögz íteni. A j eladó tart ó hel ye (for ma
autók ki vétel ével) a vers enyaut ó j obb háts ó abl aka. A tar tó meglétét és elhel yez ését a
gépátvételeken ell enőrzi k.
A jeladót a vers enyz ő minden körpál yás versenyen az admi nisztratív átvétel sor án kapja meg. A
gépátvételen a versenyz őnek már a vers enyj ár műr e rögzített j eladóval kell megjel ennie, mel yet a
Futam, vag y Rendez vény vég én ( vag y ha bár milyen okból nem tud a F utamon, vag y
Rendez vényen, illet ől eg annak további részében r észt venni, a lehető legrövi debb i dőn bel ül)
köteles vissz ajuttatni a Versenyirodára.
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4.2 VERSENYZ ŐI FEL SZE RELÉSEK
A vers enyz ők sz ámár a el őírt r uház atnak, és al ább fels orolt felsz erel és eknek meg kell felel niük a
2016. évi T ec hni kai Szabál yokban foglaltaknak:
•
alsó-, és felsőr uház at
•
•
•

bukósis ak
cipő
kesztyű

A bukósisak vi sel és e az edzés eken és a versenyfutamok al att kötelező, l evétele futam közben a
verseny fel adás át jel enti .
FHR fejr ögzítő sz er kezet has ználata kötel ez ő az FIA L függel ékének megfel elően.

5.

RENDE ZVÉNYE K

5.1

ÁLTALÁNOS SZABÁ LYOK ÉS ELŐÍRÁ SOK
A Rend ez vén yek ált aláno s r end ezési felt ételei

A R endezvény ek ki írás a (Vers eny kiírás)
•
A R endez őnek el kell kés zíteni e, és a R endez vény előtt legal ább 45 nappal e- mailben
meg kell kül deni e a GYB r ész ére jóváhag yásra a jel en Alapkiírás mellékl et ét képez ő
"Speciális Informáci ók" c ímű nyomtatványt, amel y az eg yes R endez vénye k
versenykiír ás át képezi (további akban: Versenyki írás).
•
Amennyi ben a R endez vény, vagy annak eg y Futama nemz etközi r endez vény, anna k
kiír ás át leg alább eg y idegen nyel ven ( ang ol, vagy francia) is el kell készíteni, úg y hog y a
Baj nokságra vonatkoz ó - a nemz etközi szabál yoktól elt érő - el emeket külön l e kell írni .
•
A Versenykiír ás ban sz ereplő tiszts ég vis előkkel kapcs ol atban a Szabál yok betartás a
kötelez ő
•
A hi vatal os hirdet őtábl a hel yét meg kell határozni
•
Az R endez vény i dőter vének ös szeállítás akor mindenben a Szabál yok sz erint kell eljárni
külön ki emel ve az al ábbiakat:
o
edz és , illetve verseny nem tervez hető ol yan dél utáni i dőpontra, ami kor a l átási
visz onyokat a késői befejez és zavarhatj a
o
az edzés , és versenyek köz ti mini málisan kötelez ő i dőtar tam betartása.
o
A techni kai g épátvétel időpontját, és időtartamát az ATB vez et őjével eg yeztetni
kell. Az i dőpontot úg y kell meg határ oz ni, hog y az átvétel vég e és az edz és
köz ött legal ább 30 perc l eg yen
o
A gépkönyvez és nem a versenyek r ész e, ez ért amennyiben ezt a R endez ő
szüks éges nek tartj a, i dőpontját az AT B sz akági képvisel őjével eg yeztetni kell.
•
A R endez vények s orán a GYB el őz etes eng edél yével haz ai, és nemz etköz i
betétrendez vények is szer vez hetők. Ennek tényét a R endező a versenykiír ásban köteles
közz étenni. Eg yéb, nem az autósport körébe tar toz ó bet étprogramokról a Rendez ő dönt,
de az ok az edzés ek, és vers enyfutamok biz tons ágát semmil yen módon ne m
befol yás olhatj ák.
•
Az i deiglenes vers enypál yák es etében R endező kötel es mi nimum 1 pél dányban a GYB
által j óváhag yott Versenyki írást, és csatolt l éptékhel yes pál yar ajzot a R endez vény el őtt
legkés őbb 30 nappal az MN ASZ honlapon közz étenni.
•
A Rendez ő kötel es a Versenyki írást a N evez őkkel azonos időben elektroni kus úton
megküldeni az alábbi tisztség vis elők, valami nt az MN ASZ Titkárság a részér e:
o
Sporttanács vezetőj e (e- mailben)
o
GYB vezetőj e ( e-mailben)
o
Bírói Biz otts ág vez et ője ( e-mailben)
o
Sportfelüg yelői Biz otts ág vez et ője ( e-mailben)
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o
ATB szakági képvisel ője (e- mail ben)
o
Vers enykiírás ban nevesített tis zts égvis el ők (e- mailben)
A Versenykiír ás a GYB vez et őjének jóváhag yás a után fel ker ül a MNASZ hi vatal os
honlapjár a.
A R endezvény ek ki írás ának (Versenykiír ás) módosítás a, Végr ehajt ási utasítás
A Végrehajt ási utas ítás ol yan sorsz ámozott, valami nt dátummal ellátott hi vatal os írás os
rendel kez és, amel y sz er ves r ész e a Versenykiír ás nak és az t módosítj a, pontosítja, vag y
ki egész íti.
A végrehajt ási utas ításokat a R endez vény hi vatalos hirdet őtábl áján és a Versenyirodán hozz ák
nyil vánoss ágra, ill etve a rész tvevőkkel köz vetlen közli k ( ki véve, ha ez a rendez vény al att
kifejezetten l ehetetl en). E közlés ek tudomás ul vételét a rész tvevők aláír ás ukkal igaz olják.
Végrehaj tási utas ítás ki adás ára kizár ólag az alábbi testületek, sz er vek j ogos ultak:
•

az átvételek meg kez dés éig a Rendez ő, de c sak el őz etes GYB jóváhag yás után.
Ezen végrehaj tási utas ítások fel ker ülnek a MN ASZ hi vatalos honlapjár a.

•

a R endez vény időtartama alatt a F elüg yelő Testül et.

Felel őss égbiztosítás
A Rendez vényekre vonatkozó, a Nevez ők által, az admi nisztr atív átvétel en befiz et ésre ker ülő
kötelez ő fel elősség biztosítási díj at a Rendez ő kötel es lehet őség sz erint a g épátvételt követően,
de leg később a Rendez vényt követő munkanap 12:00 óráig az MNASZ által meg kötött
szerz ődés ben megnevez ett biztosítótárs aság kijel ölt fi ókja sz ámláj ára, a jogcím megjelöl és ével
befizetni.
A kötelez ő fel előss ég biztosítás díj a F őtitkári Körl evél ben ker ül közz étételr e.
El maradt Rendez vény
Amennyi ben a Rendez vény el mar ad, a Rendez ő köteles a nevezési díjakat 8 napon bel ül a
Nevezőknek vissz afiz etni. Ki vétel ez alól, ha az katasztr ófa, elemi cs apás , vag y más, az F IA
meghatár oz ása sz erinti vi s maj ornak mi nősíthet ő eset miatt maradt el.
A Rend ez vények lebon yolít ása
Által ános sz abályok
A Rendez ő a Vers enykiír ásban, az esetleges végrehajtási utas ításokban, valami nt ezek sz erves
részét képező valamennyi dokumentumban közöl tek maradéktalan betart ásával köteles
biztosítani a rész tvevők, és hi vatal os sz emél yek sz ámár a a Rendez vény lebonyolítás ának
felt ételeit, különös teki ntettel a biztons ági el őír ásokr a, és az időter vben foglaltak betar tás ára.
A R endezőnek biztos ítani a kell mi nden ol yan felszer elést, készül éket, anyagot, mel y sz üks éges a
Rendez vény biztons ágos , s zabál yok sz erinti lebonyolítás ához , és gondos kodni a kell arról, hog y a
versenypál yának a sz abál yok sz erinti elz árt terül eteire illet éktelenek ne juthass anak be, és ott ne
is tart óz kodhass anak.
A R endező kötel es a r endez vény hel yszínén saj tóir odát működtetni.
A vers enypál yákon a R endez ő köteles biztosítani a hi vatal os sz emél yek sz ámár a a megfel elő
munkakörül ményeket.
•
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A F elüg yel ő T estület, és a Vers enyirányítás számára ol yan hel yis égeket kell
biztosítania, amel ybe illet éktelenek nem juthatnak be.
A rendez vény i dej e alatt a vers enyir ányításban az alábbi sz emél yek tart óz kodhatnak:
- Vers enyig azgat ó
- Vers enyig azgat ó hel yettes
- Felüg yelő Tes tül et tagj ai
- A verseny vez et ő or vosa
- A versenyti tkár ( vag y megbíz ottja) és az oda beosztott s portbír ó

- Szakági megfigyelő
- A sz akág vezetőj e
Az áll andó, épített vers enypál yákon a R endez őnek s zigorúan ellenőrizni e kell, hog y a
Rendez vény kez det étől fol yamatosan annak befej ez éséig (a Rendez vény teljes időtartama alatt,
különös figyelemmel az éjs zakára is) csak a hi vatalos sz olgál ati, vagy ol yan j ár művek
közlekedhess enek a vers enypál yán, mel yek pál yára l épés ét a Vers enyig azgat ó eng edél yezte. Az
időmérő edzések és a vers enyek befej ezt ével, a két vers enyfutam köz ötti i dőben, lic enccel
rendel kez ő, a r endez vényen r észt vevő vers enyzők j árművei kkel a pál yára nem léphetnek, ott
nem közlekedhetnek, erre engedél yt s enki nem adhat. Ellenkező es etben a GYB a R endez őt és a
Vers enyzőt is büntetés sel s újtja. Ennek mértékét a GYB az eset minden körül ményét fig yelembe
véve állapítj a meg.
Az ideiglenes en ki al akított vers enypál yák esetén a R endez őnek s zigorúan ellenőriznie kell, hog y
a R endez vény hi vatal os programj ai alatt csak a hi vatal os szolg álati , vag y ol yan j ár művek
közlekedhess enek a versenypál yán, mel yek pál yára l épés ét a Versenyigazg at ó engedél yez te.
Minden vers eny es et ében tilos a vers eny ir ányítás át bonyolító r ádi ós fr ekvenci a illet éktel en
has ználata, hallgat ás a. Erre cs ak a vers eny hi vatal os tisz tség vis elői , közreműködői és a bírói
személ yzet jog osul t.
Ez en sz abál y megsértőit a GYB akár lic enc megvonás áig terjedő
büntet éss el is s újthatja.
Azokon a R endez vényeken, ahol z ártlánc ú kamera r endsz er működi k, eg y adott kategória vag y
csoport rés ztvevői , nevez ői és képvis elői a monitorok él ő képeit, vag y a rögzített anyag ot az adott
kategória vag y cs oport edzés ei nek vag y vers enyfutamai nak meg kez dés étől az óvási határi dő
lejártáig nem tekintheti k meg, ki véve, ha a F elüg yelő Tes tül et eg y esemény ki vi zsgálása
érdekében kifejez etten erre vonatkozó utas ítást ad.
Egy Rendez vény hi vatal os i deje alatt a l étesítmény ter ület én tart óz kodhatnak
•

•

•

a N evező fel elősségi körébe tartozó sz emél yek.
o
Nevezőhöz tartozó rész tvevők, az az a
•
versenyz ők
•
csapat vezetői és tagjai
o
Nevezőhöz tart ózó közreműködők
o
Nevezőhöz tart ózó média
o
Nevezőhöz tart ózó vendég ek és kís érők
a R endező felel ősségi körébe tartozó sz emél yek:
o
hi vatal os s zemél yek
o
Rendezőhöz tartoz ó közreműködők
o
MNASZ delegál tak
o
MNASZ és /vag y R endez ő által engedél yez ett médi a
o
Rendezőhöz tartoz ó vendégek
o
ideiglenes, vag y állandó, ér vényes MN ASZ Pál yabel épővel rendel kező
személ yek
o
néz ők, a sz ámukr a eng edél yezett hel yeken.
Állandó vers enypál yák esetében (pl. H ungaroring) a vers enypál ya fel előss égi kör ébe
tartozóan a
o
versenypál ya állandó tisztség vis elői, beosztottai, közr eműködői
o
versenypál ya által kibocs átott állandó, vagy ideiglenes , ér vényes bel épői vel
rendel kez ők

Az MN ASZ Tisz ts égvis elői Igazol ványok és Pál yabelépők a Bajnoks ág minden R endez vényére
ér vényesek, korlátlan bel épési l ehet ős éggel.
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A néz ők ki vételével a fentiekben fels orolt személ yeknek j ól láthat ó hel yen elhel yez ett azonosítót
kell vis elni ük, mel y eg yben az t is jelzi , mel y terül etekre jog os ultak bel épni, és mel y terül eteken
jogos ultak tartóz kodni.
Amennyi ben eg y R endez vényen s úl yos sz emél yi sér üléss el j áró bal eset történi k, a Rendez ő,
vag y a Versenyigazg at ó hal adéktalanul köteles értesíteni az MNASZ el nökét, a Sporttanács
vez et őjét és a sz akág vez et őjét.
Nevezés ek
Egy éni nev ez és
Egy Nevez ő vers enyzőj e az adott mag yar baj noki futamban
•
•

egy cs oportba cs ak egy versenyautóval nevez het ő, illetve vehet r ész t azon.
maxi mum két kategóri ába nevez het ő ( különböz ő autókkal , ez alól csak a GYB adhat
fel ment ést. Az Endurance futamok fenti korl átozások al ól ki vételt képez nek.

Egy adott vers enyaut óval cs ak eg y versenyz ő nevezhet az adott F utamra. ( ki véve Endur anc e)
Amennyi ben eg y R endez vény els ő F utamába már átvett versenyj árművel a R endez vény más odi k
Futamában eg y mási k vers enyző kíván indulni, e versenyz őnek admi nisztr atív átvételen illetve az
adott versenyjár művel gépátvétel en kell megjel enni e.
A benevezett vers enyaut ók ug yanaz on c sopor ton belül a gépátvétel, vag y a pótgépátvétel végéig
a nevez ési lapon felt üntetett versenyautóhoz képest módos íthat ók, de a gépátvételi lapon már a
bemutat ásra ker ülő jár mű adatainak kell sz erepelni e.
Nevezés csak a Vers enykiír ás mell ékletét képező egységes nevezési lapon vag y el ektr oni kus an
történhet. A nevezés ér vényes ség ének felt ételei :
•

a nevez ési határi dő betartása, amel y
o
a Rendez vény kez detét megel őz ő 15. naptári nap 24. ór ája. Az ez ut án
pos tár a adott, vagy el kül dött nevezések el fog adás áról vag y el utasítás áról a
Rendező sz abadon dönt

•

a N evező befiz ette a nevez ési díj at
o
versenyz ője, vag y versenyz ői sz ámára

Az egyéni nevez ési díj 1600 cc m-ig
Kés ői nevez és 1600 cc m-ig

Hel yszíni nevez és 1600 c c m-ig

200.- Eur o ( mel y össz eg az ÁF A-át tartalmazz a).
225.- Eur o ( mel y össz eg az ÁF A-át tartalmazz a)
(a nevez ési z árlat után és a vers eny admi nisztratív
átvételét
megel őző 48 óra közötti i dőtartam)
250.- Eur o ( mel y össz eg az ÁFA- át tartal maz za)

Az egyéni nevez ési díj 2000 cc m-ig
225.- Eur o ( mel y ös szeg az ÁF A-át tartal mazz a).
Kés ői nevez és 2000 cc m-ig
250.- Eur o ( mel y össz eg az ÁF A-át tartalmazz a)
(a nevez ési z árlat után és a vers eny adminisz tratív átvételét megelőző 48 óra köz ötti időtartam)
Hel yszíni nevez és 2000 c c m-ig
275.- Eur o ( mel y össz eg az ÁFA- át tartal maz za)
Az egyéni nevez ési díj 2000 cc m fölött 250.- Eur o ( mel y ös szeg az ÁF A-át tartal mazz a).
Kés ői nevez és 2000 cc m föl ött
275.- Eur o ( mel y ös szeg az ÁF A-át tartal mazz a)
(a nevez ési z árlat után és a vers eny admi nisztratív
átvételét
megel őző 48 óra közötti i dőtartam)
Hel yszíni nevez és 2000 c c m fölött
300.- Eur o ( mel y ös szeg az ÁF A-át tartalmazz a)
Fenti díjak forintban is fiz ethetők. Ekkor az MNB napi középárfol yama az átsz ámítás al apj a.
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A 18 év alatti versenyz ők r ész ére a nevez ési díj a fenti nevez ési díjak 50%- a,minden
kategóriában, beleértve a kupa sor oz atokat is. (Ki vétel a világ baj noki futamok betétfutamaként
megrendezésr e kerül ő vers enyek).
Hegyi vers enyek esetében a nevezési díj vers enynaponként:
1600 cc m-ig 100 Eur o
2000cc m-ig 150 Eur o
-

2000 cc m föl ött 200 Eur o

Fenti össz egek a maximálisan megfizetendő nevezési díjak és futamonként ér tendők.
A R endező az el őz etes és késői nevezési listát a hat áridő lej áratát követő 24 órán belül kötel es a
GYB rés zér e eljuttatni.
Minden valótlan adatot tartal maz ó nevezés ér vénytelen.
A hiányos, értel mezhetetl en
nevez és eket a Rendez ő s aját hat ás körében vis szautasíthatj a, vag y a N evez őt a nevezési díj
kétsz ereséig terj edő pénz büntet éss el s újthatja, mel y döntés t a GYB felül viz sgálhat, és indokolt
esetben megváltoztathat. Az ez en okokból vissz autasított nevez és ek es et ében a nevez ési díj nem
kerül vi ssz afizetésre.

•

Csapatnevezés
Csapatvers eny az alábbi kateg óriákban kerül kiírásr a
össz evonva az I. és II. kateg ória

•
•

V. kategória
VII. kategória

•

IX. kateg ória

Az I., és II. kateg ória össz evont cs apatvers enye esetében a cs apatba nevez ett vers enyz ők az I.
és II. kateg ória bár mel y cs oportjába vag y g époszt ál yába tartozhatnak. Az V., VII. vag y IX.
kategóriák esetében az adott c sapat tagjai csak azonos kategóriába tartozók lehetnek.
Azon CEZ orsz ágokból érkez ő vers enyzők, aki k az Orsz ágos Baj nokság ban regisztr áltan,
értékel ve r észt ves znek, a cs apatversenyben nevezhet ők.
Egy Nevez ő F utamonként két vag y három főből áll ó csapatokat nevez het, a nevezett tag oknak
részt kell venni ük a rendez vényen. A nevez ést mi nden F utamra ír ásban, a nevez ett csapattagok
nevének és raj tsz ámának felt üntet ésével, a nevez ési díj eg yidejű befiz et ése mellett a verseny
titkár ánál, l eg kés őbb az éri ntett cs apattagok első versenyfutama el őtt 30 perccel kell megtenni.
A cs apatnevezési díj:

50.-Euro/futam ( mel y össz eg az ÁFA-át tartal maz za).

Felel őss égbiztosítás
A Bajnoks ág Rendez vényeire vonatkoz ó kötel ez ő fel előss ég biz tos ítás díja Főtitkári Körl evélben
kerül közzétételr e. A díjat a Versenyki írás okban is köz ölni kell. A biztos ítás díj át a verseny
admi nisztr atív átvétel én kell befiz etni.
Átv ételek
Az eg yes F utamokr a benevezett Nevez őknek, a vers enyzőknek az adott Vers enyki írás ban
meghatár oz ott időben és hel yen meg kell j elenni ük az adminisz trat ív átvételen.
Ezek pontos hel yszínének a Vers enykiírás mell ékletét képez ő pál yarajz on is s zer epelni e kell.
Minden N evez ő kiz árás ter he mellett köteles az admi nisztratív és tec hni kai gépátvétel
megkez dése előtt a tec hni kai gépátvétel vez et őj ének minden ol yan fontosabb techni kai
változtat ást bejel enteni, amel y a versenyautó gépkönyvez ési állapot ától elt ér.
Admi nisztr atív átvétel
A N evez ők, és versenyz ői k s zámára.

25

Az admi nisztr atív átvétel s orán a N evezőknek és a vers enyzőknek be kell mutatni uk lic encei ket és
az autók gépkönyveit.
Az admi nisztr atív átvétel en a versenyz ők s zemél yes megj elenés e kötel ező!
A N evez ők, és a versenyz ők az adminisz trat ív átvétel s orán kapják meg
a R endező által ki adásr a kerül ő
•
„Résztvevő” felirat ú depóbelépőket, amel yek sz áma nevezett vers enyzőnként
o
4 db személ yi,
o
2 db gépkoc si belépő körgyors asági R endez vényen
o
1 db gépkoc si belépő heg yi R endez vényen
•
gépátvételi lapokat
•
•
•

rajtsz ámokat
kötelez ő r eklámokat
transzpondert.

•
Tec hnik ai gépátv étel
Felt étel e: az adminis ztratív átvétel en val ó megfel elés .
A vers enyzőknek vag y megbíz ott képvis el őjüknek és vers enyaut ójuknak teljes felsz ereléssel (a
versenyautókon r ajtsz ámokkal, és a kötelező r eklámokkal, és a felszer elt transz ponderr el)
versenykész áll apotban
kell l enni e. A tec hni kai g épátvétel a cs apatoknál történi k, a
versenykiír ás ban megjel ölt i dőpontban. A si keres adminis ztratív átvételr ől a T ec hni kai Ellenőröket
értesíteni kell.
A techni kai gépátvétel befejezés ére ki írt időponttól való késés es et én a F elüg yelő Testül et
10.000,-HUF büntet és befizetése mellett engedél yez heti a vers enyaut ó átvétel ét.
Azál tal, hog y egy versenyautót a tec hni kai gépátvételen bemutatnak, a N evező és a vers enyző
együttes en kij elenti, hog y versenyautój a megfel el valamennyi követel ménynek.
A homol ogizáci ós lapokat valamennyi ki egészítéssel eg yütt a gépátvétel en - kérésr e - be kell
mutatni . (A cs oport illetve a kupa sor ozatok aut ói.)
A tec hni kai gépátvétel vezetőj e a vers enyaut ók gépátvételi lapján al áírás ával, és az átvételt
elismerő matrica versenyaut óra történő felr agaszt ás ával igazolja, hog y az adott versenyautó a
tec hni kai gépátvételen megj elent, és elfogadásr a került. E matric a meglétét a boxkij árati
spor tbír ók mi nden ki hajt ás nál ell enőrzi k.
Rajtlista és raj tfelállás
A raj tlisták, és a rajtfel állás ok ol yan hi vatalos dokumentumok, amel yek az eg yes kategóriákban
(vagy csoportokban) az edz és , vag y vers enyfutamok azon versenyz őit, és vers enyaut ójukat
tartalmazz ák, aki k a Sz abál yok sz erint, az abban foglalt feltétel ek telj es ülés e es et én, azokon r észt
vehetnek.
Sem az eg yes r ajtlist ák, s em a raj tfel állás ok nem tartalmaz hatnak több versenyz őt, mi nt amennyi
az edzés ekr e, és a vers enyfutamokra vonatkoz óan a pál yalic enc ben megengedett.
A r ajtlista tartal maz za azon vers enyzőket, aki knek a nevezés e, admi nisztr atív átvétele, illetől eg
versenyautój ukkal eg yütt techni kai gépátvétel e rendben megt örtént. A hi vatalos edz és eken cs ak
az e r ajtlist án sz erepl ő versenyz ők indulhatnak. A raj tlistát az adott kateg ória ( vag y cs oport) első
hi vatal os edzés ének kezdete előtt l egal ább 30 percc el közz é kell tenni.
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A versenyfutamokra vonatkoz ó rajtfel állás tartal mazz a az on versenyz őket, aki k teljes ített ék a
rajthoz állás felt ételeit. A raj tfelállást az adott kategória r ajtpr oc edúráj ának kez dete előtt leg alább
30 percc el közzé kell tenni.

Ellenő rzések
Műsz aki ell enőrz ések
A Tec hni kai Biz ottság a Rendez vény hi vatalos programj a sor án bár mi kor jogos ult műs zaki
ellenőrz ést végez ni bár mel y versenyautón, mel ynek eredményéről a versenyigazgatót táj ékoztatni
kell.
Az ell enőrzéseket és mérés eket a T ec hni kai Ell enőrök Működési Kódexében l eírtaknak
megfel elően kell vég ezni és dokument álni.
Minden, versenyfutamot értékel het ően befejez ett versenyautót es etl eges műsz aki ellenőrz ésre a
versenyfutam végén a Parc Fer me-ben kell el hel yez ni.
Egy éb ellenőrz és ek
A Versenyigazgató és/vagy a Vers enyor vos a rendez vény hi vatal os ideje alatt bár mi kor kérheti a
versenyz ők or vosi vizsgál atát, al kohols zondás vagy drogteszt ellenőrz és ét. Pozitív eredmények
esetén a versenyz ő sem az adott fordul ó edzés ei n, s em versenyfutamán nem vehet r észt, és a
GYB további büntet és ekkel s újthatj a.
Versen yzői elig azítás
A versenyz ői eligazítás pontos hel yét, és időpontj át a Vers enykiírásban közöl ni kell.
A vers enyz ői eligaz ítást a Vers enyig azgat ónak (akadál yoz tatás a es et én az által a kij elölt
tiszts égvis el őnek) kell megtartani a. A versenyz ők pénzbüntetés terhe mellett köteles ek az
eligazítás on r észt venni és a jel enl éti ívet aláír ni. A baj nokság egész évét teki ntve a büntet és
mértéke els ő esetben 10.000,- F t, más odi k esetben 20.000.- F t, harmadi k es etben 50.000.-Ft, ezt
követően kiz árás. Az így kisz abott büntet és eket az F elüg yelő T estül et az GYB-nak jelenti
nyil vántart ás c éljából .
Kommun ikáció
A Vers enyigazgató és a F el ügyelő Testület a N evez őkre és a versenyz őkre vonatkoz ó döntés eit,
utasítás ait és közleményeit a R endez vény (a R endező által biztosított, és a Szabál yokban
foglaltaknak megfel elően elhel yezett) hi vatalos hirdet őtábl áján teszi köz zé. Az edz és ek és
versenyfutamok eredményei ugyancs ak itt kerül nek kif üggeszt ésre.
A Vers enyigazgató és a F el ügyelő Testület a N evez őkre és a versenyz őkre vonatkoz ó döntés eit,
utasítás ait és közleményeit a R endező által biztosított hangosbemondón ker eszt ül is köteles
ki hirdetni .
A hi vatalos hirdet őtábl ára cs ak az ezz el a fel adattal meg bíz ott hi vatalos sz emél yek hel yez hetnek
el iratokat.
Minden rész tvevőnek s aját érdeke, hog y a hirdet őtábl át fol yamatosan figyelemmel kísérj e.
Büntetések
A F elügyel ő T estül et által kisz abhat ó büntet és ek
A F elüg yel ő Testület a Rendez vény hi vatal os i deje alatt történt szabál ysértés ek es et én az ok
el követőit a Sz abál yokban meghatár oz ott büntetésekkel s újthatja.
A kisz abhat ó büntet és ek az el követett sz abál ysértés ek s úl yoss ága sz erint lehetnek
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•
•
•

figyelmeztet és
pénz büntet és
időbüntet és ( perc ben, és/vag y másodperc ben meghat ároz va)

•
rajthel y hátras orol ás büntet és
•
kiz árás
Fenti büntet ések mindegyi két cs ak az es et s zabál yszer ű ki viz sgálás a után lehet kir óni.
Kizár ás büntet ése cs ak az éri ntett sz emél y( ek) bei dézés e és meg hallgatás a után sz abhat ó ki,
ezz el lehetőség et adva számára, hog y védekez és ét személ yesen terj eszthesse el ő.

Vers enyfutam al att a k örpályás R endezv ényeken kisz abhat ó büntet és – Boxutca áthajtás os
büntet és (tov ábbi akban: „DRIVE THROU GH” büntet és)
A boxutc a áthajt ás os " DRIVE THROUGH" büntet és l eírás a:
•

csak a versenypál yán, a vers eny raj tja al att el követett sz abál ytal ans ágok ( kiugrás) miatt
róhat ó ki

•

a F elüg yelő T estület a "DRIVE THR OUGH" büntetés tényét a Versenyigazg at óval közli,
aki hal adéktalanul utas ítj a a cél vonal nál l évő (1. sz ámú) s portbírói poszt s zemél yz etét
az erre vonatkozó jelz és bemutat ás ára
a cél vonal nál l évő (1. s zámú) sportbírói poszton a s por tbírók ekkor bemutatják a
„DRIVE THROU GH” felirat ú táblát, a megbüntetett vers enyz ő raj tsz ámát tartalmaz ó
fekete alapú kieg észítő tábl ával eg yütt

•

•

az érintett vers enyz ő köteles az els ő bemutatás tól sz ámított 3 kör ön bel ül a boxutc a
bej árat át, és a boxkijáratot has znál va a boxutc án áthajtani

•

az áthajt ás os büntet ést a vers enyz ő nem hasz nál hatja fel boxánál történő meg állásra,
az autón s emmif éle beavatkoz ás nem történhet

•

a büntetés végrehaj tás a s orán a vers enyző a boxutc ában legfeljebb 60 km/ór a
sebess éggel hal adhat.
Amennyi ben eg y vers enyző rész es e eg y bal esetnek vag y i ncidens nek, mel yet a felüg yelők
vizsg álat al á vontak, a viz sgálat tényét a versenyirodával tudatniuk kell, amel y erről az érintett
versenyz őt és nevez őjét értes íti. Az éri ntettek a vers enypál ya ter ületét a vizsgál at lez árás áig
vag y a F elüg yel ők engedél ye nél kül nem hag yhatj ák el.
A Gyors as ági Biz otts ág által kiszabható büntetések
A GYB jogos ult a Sz abál yokban leírt tételes büntetés eken túl eg yéb büntetést is kis zabni az
MNASZ ér vényben l evő sz abál yai s zerint Rendez őre, N evezőr e, versenyz őre és hi vatalos
tiszts égvis el őre, amennyi ben val amel yi kük tevékenys égével, cs el ekedetei vel, meg nyil vánul ás ai val
az MN ASZ vag y a sz akág sz abál yait, testületeinek az ér dekeit s érti, teki nt él yét és megítélés ét
kedvez őtl enül befol yás olja.
E büntet és ek c sak GYB ül és ker et ében sz abhat ók ki , mel yre az adott kérdés tárg yal ás ához az
érintetteket meg kell hívni. Az érintettek távol maradása es et én is kisz abható a büntetés. Az íg y
kisz abott büntet és eket ír ás ban kell köz ölni az érintettekkel , aki k ez ellen az MN ASZ
Sporttanács hoz fellebbez hetnek a kéz hez vétel től sz ámított 7 napon bel ül. A kisz abott büntetés ek
nyil vánoss ágra hoz hat ók.
A R endezőkr e kisz abhat ó büntet és ek
•
•
•
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írás beli fig yel mez tetés
pénz büntet és
rendez ési j og meg vonás a

•
rendez vény vers enynaptár ból val ó törlése
•
rendez ői lic enc felf üggeszt és e.
A pénz büntet és maxi mális mértékét az éves díjtábláz at tar tal mazz a.
A N evez őkr e kisz abhat ó büntet és ek
•
•
•

írás beli fig yel mez tetés
pénz büntet és
nevez ési j og meg vonás a maxi mum eg y r endez vényr e

•
nevez ői lic enc felfügges zt ése maxi mum 6 hónapr a
A pénz büntet és maxi mális mértékét az éves díjtábláz at tar tal mazz a.
A v ersenyz őre kisz abható büntetések
•

írás beli fig yel mez tetés

•
•
•

pénz büntet és
időbüntet és
rajthel y hátras orol ás büntet és

•
•

indulási jog megvonás a eg y, vag y több futamra
versenyz ői lic enc felfüggeszt ése maxi mum 12 hónapra

•
külföldi r ajtengedél y ki adás ának megtagadás a
A pénz büntet és maxi mális mértékét az éves díjtábláz at tar tal mazz a.
A Tisztség vis előkr e kisz abhat ó büntet és ek az MN ASZ ér vényben levő el őírásai szeri nt.
Tec hnik ai sz abály tal ans ágok k övetkez mény ei
A sz ándékos és jogtalan el őnysz erzésr e irányuló techni kai sz abál ytalans ág mi att joger ős en
kiz árás büntetésr e ítélt vers enyz őt a GYB-nak leg alább további eg y Bajnoki futamon való
indulás tól el kell til tania. Az eltiltás maxi mum eg y év i dőtartamig terjedhet. Amennyi ben a techni kai
szabál ytal ans ágról bebiz onyosodi k, hog y kor ábbi R endez vényeken is fennállt, akkor a versenyz őt
viss zamenőleg is meg kell fosz tani az ott el ért eredményétől.
A ver sen yző kr e von atkozó spo rtsz ab ályok
Által ános sz abályok
A vers enyzőknek ismer niük kell a vonatkozó Sz abál yokat, és a Rendez vények időmér ő edz és ein
és versenyfutamain kötel es ek betartani az abban foglal takat kül önös tekintettel az
•
FIA Általános El őír ásokban
•
FIA N emzetközi Sportszabál yz at „H” függelékének a vers enyzők biztonság ára vonatkoz ó
részei ben
•
FIA N emz etközi Sportsz abál yz at „L" függel ékének "M agatart ás a vers enypál yán" c ímű
fejezetében
szereplő el őírás okr a. Ez ek megsz egőit a F elüg yelő T estület a Sz abál yokban r ögzített
büntet és ekkel s újtja.
Amennyi ben az előz ésre kész ülő vers enyaut ó els ő teng el ye el éri az előtte hal adó háts ó tengel yét,
az el ől hal adó autónak a pál yán ( a fehér vonalig) egy autónyi hel yet kell hag ynia mi nimum.
Abban az es etben, ha a hátul lévő autó nem éri el ez t a pontot, az ív vál aszt ási jog nem az övé,
az előtte hal adó r észér e hel yet kell hag yni a, az el őtte hal adó j oga az ív meg vál asz tás a.
Az MNASZ Gyorsas ági Bajnoks ág rendez vényei nek ( körpál yás és heg yi eg yaránt) i dőmérő
edz és ei és versenyfutamai alatt a vers enypál yán tartóz kodó versenyautóban cs ak az azz al az
autóval nevez ett eg y vers enyz ő tart óz kodhat, az előírt felt étel ek megfelel ő használ ata mellett.
Vers enyzőtárs , más versenyz ő, illetve bármel y más személ y s zállítás a tilos. Ez alól i ndokolt,
egyedi esetekben (pl.promóciós c élokból), a GYB el őz etesen írás ban adhat fel mentést, ez
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azonban versenyfutamra s emmilyen kör ülmények köz ött sem vonatkoz hat. N em s zámít más
személ ynek a vers enyaut ó mentés e s orán közr eműködő, hi vatal os sz emél y.
A fentiekben is mertetett el őír ásokt ól el tér ést j elentenek az al ábbi ak:
•
az i dőmérő edzések, vag y vers enyfutamok al att szigor úan a Versenyigazg at ó utas ításár a,
és ellenőrz és e al att a bukótér ben vag y (ha van) kavi cság yban r ekedt vers enyaut ó k
igénybe veheti k a hi vatal os beavatkoz ó j árművek s egítségét
o
ha motorjuk jár, vagy önerőből be tudj ák az t indítani
o
és a l eg közel ebbi biz tons ágos , megfelel ő hel yr e vontatva s aj át erejükből
fol ytatni tudják az edz ést, vagy versenyfutamot
A Sz abál yok szeri nti fels zer elés , ezz el eg yütt a bukósisak vis elése az edzések, és
versenyfutamok al att kötel ező, a bukósis ak l evétel e az edz és, vag y vers enyfutam fel adás át
jelenti.
A R endez vény telj es hi vatal os i dőtartama alatt be kell tartani az F IA üz emanyag, és olaj
utántöltés ére vonatkozó sz abál yait
•
körpál yás R endez vényeken üzemanyag utántöl tés e csak a depóban, a vers enyz ő
boxában, vag y a boxok el őtti sz er előterül eten történhet, más fol yadékot cs ak a depóban,
vag y a boxban lehet utántölteni, vag y cs er élni.
•
heg yi Rendez vényeken szigorúan til os üz emanyag, vag y, más fol yadék utántöltése ( vag y
olaj c ser éje) a vers enypál yán, vag y a r ajtelőkészítő hel yen.
Hivatalos jelz ések
A vers enyz őknek a vers enypál yán hi vatal os utasítás okat és i nfor mációkat az FIA Nemzetközi
Sportsz abál yz at "H" függel ékében l efektetett z ászló- , és fényj elzésekkel adnak, amel yeket cs ak a
Rendez vény hi vatal os tisz ts égvis elői használ hatnak. A vers enyz őknek is merni ük kell az e
jelzés ekre, és az ok használatár a vonatkoz ó szabál yokat .
A versenyz ők kötel es ek az így kapott jelz és eket betartani, ellenkez ő es etben a Fel üg yel ő Testül et
szigorú büntetés sel s újtj a őket, ami a sz abál ys értés s úl yoss ágától függően pénzbüntetéstől a
kiz árásig terj edhet. Külön ki kell emel ni az eg y vers enyz ő által el követett is métlődő
szabál ys értés eket, továbbá a s árga, ill etve körpál yás r endez vényeken a piros, és a fekete
zászl óval adott utasítás ok fontoss ágát, val amint a boxutca áthajt ás os ”DRIVE T HROUGH”
büntet ést, amel yek megszeg ése különös en s úl yos sz abál ys értés nek minősül .
5.2. HEGYI RENDEZVÉNYEK LE BONYOLÍTÁ SA
Az Autós Gyors as ági Biz otts ág 2016. évre kiírja a H eg yi Bajnoks ágot.
A heg yi baj nokság a C EZ orsz ágok vers enyzői számára térítés mentes en nyi tott.
Az al ábbi akban nem sz abál yoz ott kérdés ekben az Al apki írás eg yéb előír ás ai az ir ányadók és
ér vényesek.
Heg yi R end ez vén yek jellemző i
A heg yi Rendez vény eg y ol yan es emény, ahol az autók egyenként raj tol nak, és azonos útvonal at
teljes ítenek eg y c él vonal on áthaladva, amel y általában magas abban van, mint a r ajtvonal. A rajt
és c él vonal köz ötti táv megtétel éhez szükség es i dő a meghat ároz ó tényez ő a végeredmény
ki alakulásában.
A heg yi R endez vények sor án vers enynaponként két versenyfutamot kell a versenyz őknek
teljes íteni. A Bajnoks ág heg yi Rendez vényei nemzetközi ( vagy z óna) vers ennyel köz ös en is
rendez het ők.
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A hegyi baj nokság ban minden g yors as ági és g yorsasági hegyi lic enc cel rendel kez ő vers enyző
elindul hat. Az on versenyz ők, aki k M ARB vag y szlal om vers enyz ői ig azol vánnyal r endel keznek és
nem kívánnak g yors as ági vag y g yorsas ági hegyi licenc et ki váltani, a vers enyeken kül ön , a II.
Osztál yú heg yi kupában kerülnek értékel ésr e. Minden

gépj ár műnek MNASZ M ARB techni kai

kártyával , MNASZ gépkönyvvel , vagy saj át ASN-je által (bár mel y szakágra) ki állított ér vényes
gépkönyvvel illetve FIA T echnic al pass porttal kell rendel kez nie.
A rész vétel r egisztráci óhoz kötött, a nem g yorsas ági sz akág nál lic enccel r endel kez ő vers enyz ők
részér e a vers enyigazgató a hel yszínen külön sz abál yis mereti és biztonsági eligaz ítást tart, mel y
a résztvevőknek kötel ez ő.
Egy vers eny versenyfutamán i ndulónak az a vers enyző teki nthető, aki az adott versenynap első
versenyfutamában szabál yosan elr ajtol t. A vers enyző nevét az er edménylist án s zer epeltetni kell.
Az adott vers enynap más odi k vers enyfutamában csak az els ő vers enyfutamot ér tékelhet ően
befej ezett vers enyző indul hat.
Pályab ejár ás
A R endez vény kez det ét meg előz ő tiz enötödi k naptári nap 24. órájától eng edél yezett a
pál yabej árás . Ennek sor án c sak sz éria g yártmányú, bukókerettel nem rendel kez ő, eg ysz ínű,
matrica nél küli gépkoc si hasz nálata engedél yez ett ( A KRESZ s zabál yai nak betart ás kötelez ő).
A sz abál y megszegése els ő al kalommal sz ázezer forint pénzbüntet ést, a más odi k al kalommal a
rajtengedél y meg vonás át vonja maga után.
A pál yabej árás t –ettől az időponttól kez dődően- a R endez ő ell enőrzi, és jel entés e alapj án a
Felüg yelő Tes tül et s zabja ki a büntet ést. A R endező köteles a Vers enyki írás ban megjelöl ni a
pál yabej árás t ell enőrz ő sz emél yek nevét.
Depó
A Rendez vényeken a depóbeos zt ás el kész ítése a beér kez ett igények fig yelembevétel ével
kiz áról ag a Rendez ő hatás kör ébe tartozi k.
A résztvevők a Rendez ő által el készített depóbeosz tás ellen s emmi fél e kifogáss al nem él hetnek.
Azok a résztvevők, aki k a Rendező, vagy annak kij elölt képvis előj ének depóbeosz tásr a vonatkozó
utasítás ait nem tartják be, a rajteng edél y meg vonásáig terjedő büntet éss el s újthat óak.
Hegyi Rendez vényen a gumi mel egítés e s emmil yen esz közz el nem megengedett, mel y tilal omnak
a megsz egőit a F elüg yelő Tes tül et időbüntet éss el s újtj a. A sz abál y betart ás át a r ajtelőkészítőben
és a verseny hel yszínén a Tec hni kai Biz ottság fol yamatos an ellenőrzi.
Rajtpr óba csak a rajtelőkés zítőben megengedett, a depó terül etén tilos.
Edz és
A R endez vényeken sz abadedz ést lehet és eg y mért edz ési lehet őség et kell biztos ítani.
Nemzetközi r endez vényeken az edz ést lehet őleg a verseny el őtti napon kell megtartani. Az
időmérő edzéseken minden vers enyz őnek l egal ább eg y mér t idővel kell rendel kezni .
Ki vétel es es etben e korlátozás ok al ól a F elüg yelő T estül et a Sz abál yok s zerint a tapasztalt,
pál yais mer ettel r endel kez ő vers enyző sz ámár a fel ment ést adhat. Új pál yán il yen kedvez mény
nem adhat ó.
Edz és ek s orán vers enyző új r ajtot c sak abban az es etben kaphat, ha
•
az FIA meghat ároz ás a sz erinti vis maj or okból (pl. termész eti, vag y eg yéb katasz trófa,
elemi c sapás, háború, stb.) nem tudta a pál yát teljesíteni , vag y
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•

a vers enypál ya úgy van teljes s zél ess égében eltorlasz ol va, hog y az a vers enyz ő c él ba
jutását kiz árja.

Pályaz ár ás
A pál ya zár ás át, illetve nyit ás át a rendez ős ég gépkocsijával a Versenyigazg at ó, vag y annak
megbíz ottja végzi. A zártpál yás időtartamokon kívül a vers eny útvonalán a KRESZ el őírás ok
betart ás a kötelező. A versenyre vonatkoz ó közlekedési el őír ások illetve a KR ESZ megszegéséből
eredő következ mények az el követőt terheli k.

A r ajt előírt so rrendje
•

IX. kateg ória

H ankook R ac er Kupa

•

V. kategória
VII. kategória

Swift C up Eur ope
Lotus Cup Eastern Eur ope

•
•

I. kategória
I. kategória
I. kategóri a
II. kategóri a

N csoport
A cs oport
F csoport ( 1400,1600,2000, 2000 fölött, 3500 föl ött)
E cs oport ( 1600,2000, 2000 cc m fölött)

•

Lada Kupa

(1300,1600,1600 c c m fölött)

•

C csoport

2000, 2000 cc m föl ött

Egy adott kateg órián belül az al acs onyabb géposzt ál y kezdi a vers enyt. Géposzt ál yon bel ül a
sorrendet a Bajnoks ág áll ása al apj án kell meg állapítani .
Adott géposz tál yban, a bajnoks ágnak a R endez vényt meg előz ő futamig ér vényes, öss zes ített
eredménye sz erinti l egjobb baj noki hel yezés ű vers enyz ő i ndul els őként és a bajnoks ágban
legrossz abb hel yez és ű versenyz ő l esz a g éposz tál y utols ó i ndulój a.
A Bajnoks ág els ő R endez vényén az előz ő évi Ország os Bajnoks ág végeredménye sz erinti
sorrendben történi k a raj tol ás.
Az egy hétvégén l ebonyolított mindkét Baj noki futam s orán az íg y megáll apított sorrend ér vényes.
A rajts orrendet a Rendező a fenti el vek betar tás ával a gépátvételt követően a r ajtlist án
nyil vánoss ágra hozz a.
Rajt eljár ás
A versenyz ők kötel esek
•
saját rajti dejük el őtt leg később 5 percc el
•
a felfestett, vag y egyéb módon jel ölt r ajtel őkészítő hel y ter ület én
megjelenni . Az előírt s orrendet - az oda beosztott s por tbírók utas ítása sz erint - a r ajtel őkészítő
hel y kij elölt terül etén bel ül el kell foglalni uk. Az a versenyz ő, aki e feltétel eket nem telj esítette, az
adott ver senyfutamon n em i ndul hat.
A vers enyzők az i dőmérő edz éseken és a versenyfutamokon a r ajtlist ában megadott s orrendben
rajtol nak.
A r ajtol ó versenyz ő a rajtoltató bíró utasítás ait betartva, köteles versenyautój ával a r ajtvonal el őtt
maxi mum 40 c m-es távolság on belül a r ajtvonal hoz felállni .
A rajtoltat ás fényj elző kés zül ékkel történi k.
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A rajtra a pir os fényj elzés után a kig yull adó z öld fény ad engedél yt. A zöl d lámpa 5 más odpercig
világít, a fotoc ellák cs ak ez en időtartam alatt működnek. A fotoc ellás időmér ő sz er kez etet a rajtoló
versenyautó hozza működés be. A z öld fény kig yulladásától s zámított 5 másodperc en bel ül a
versenyz őnek el kell r ajtolnia, ellenkez ő esetben a vers enyfutamban rajti dő hi ányában, nem
értékeli k.
Amennyi ben a vers enyző a z öld l ámpa kig yulladás a előtt, vag y a piros l ámpa kig yull adás a után
elrajtol, a fotocell ás i dőmérő szer kez et nem l ép működés be, ennek következ tében vers enyfutama
ér vénytelen.
Meg állás, b aleset a versen ypályán, új rajt
Az edzések és a vers enyfutam alatt a versenyfutam útvonal a zártpál yás és a forgalom eg yir ányú.
Ez alatt a megadott menetiránnyal sz emben hal adni s zigorúan tilos és ki zár áss al jár. Amennyi ben
a vers enyz ő a pál yán megállni kénysz erül, köteles j ár művével a l ehet ős égekhez képest az útról,
ha ez nem l ehets éges az ideális ívr ől teljes mértékben l ehúz ódni.
Amennyi ben eg y vers enyző
•
versenyfutamában más versenyz ő bales ete, vag y eg yéb, r ajta kívül álló okból kel etkez ett
vesz él yhel yz et mi att bárhol a vers enypál yán egy, vagy több s portbír ótól sárga zás zlós
figyelmeztet ő j elz ést kapott, és
•
a sárga zás zlóval jelz ett vesz él yhel yzet mi att a pál ya egy, vag y több szakas zán ( a
spor tbír ói j elent ések sz erint) nem tudott versenys ebességgel haladni , és
•
a versenyfutam c éljába s aját er ejéből elj utott, és
•
az ott szolg álatot teljesítő s por tbír ónak c élba ér kez ésekor új raj t ir ánti igényét az onnal ,
kés edelem nél kül jel ezte,
a Vers enyig azgat ó s zámára a sportbírói jelent és ek figyelembe vételével ú j r ajtot adhat.
Amennyi ben eg y versenyz ő vers enyfutamában más vers enyző bal esete, vagy eg yéb, rajta kívül
álló okból eltorlasz olt vers enypál yán kettőz ött ( dupl a) sárga z ászl ós fig yelmeztet ést kapott, és
megállni kénysz erült, a Vers enyig azgat ó számára új rajtot köt eles adn i.
Ebben az es etben
•
a c élba elj utott, és a fentiek sz erint új rajt iránti igényét bej elent ő versenyz ő s árga zás zlós
figyelmeztet és hat ál ya al att el ért vers enyfutam er edménye semmis
•
a Vers enyig azgat ónak gondos kodni a kell az akadál yoztatott versenyz ő rajthoz történő
viss zaj ut ásának biztos ításár ól ( pál yanyit ás nél kül a biztonsági sz abál yok s zigor ú
betart ás ával, még az adott kategóri a versenyfutama s orán)
•
az adott vers enyzőnek vers enyj ár művével a rajthoz s aját erej éből kell eljutni a.
Vissz aér kez ése után azonnal ( ki véve a következő bekez désben a lej ut ást elősegítő
javításra, üz emanyag
utántöl tés ére, g umitiszt ításra
vonatkoz ókat)
kötel es
a
Vers enyig azgat ó utasítás a sz erint elrajtolni. Amennyiben a versenyz ő e felt ételt ne m
teljes íti, az er edménylist ában „ kies ettként” kell s zer epeltetni.
Az edz és eken és vers enyfutamokon a c élba ér kez és től a r ajtvonalig tör ténő vis szaér kezésig,
valami nt megismételt r ajt esetén, Parc Fer me sz abál y van ér vényben. A szükség ess é vált, a
lejut ást el ős egítő j avítás el végzés ét, vagy új edzés , vag y versenyfutam raj t esetén a sz üks éges
üzemanyag utántöltést és gumi tisztítás t külön kér ésre a Vers enyig azgat ó sportbírók szigorú
felüg yelete mellett eng edél yezheti . Ennek pontos hel yét a Versenykiír ásban, vagy Végrehaj tási
utasítás ban kell köz ölni, különös fig yel emmel az 0 (Általános sz abál yok) pontban foglal takr a.
Levez etés
A vers enyzők futamok közötti - céltól a raj tvonalig történő - levez et és ekor előz ni, meg állni, illetve
személ yt s zállítani til os. Ez en előír ás megsz egőit a Fel ügyel ő Tes tül et kizár ásig terjedő
büntet éss el s újthatj a.
A c éltól a rajtig a biztonsági öv használ ata kötelez ő, mel ynek elmul aszt ás a első al kal ommal
5.000,- F t, mi nden további esetben 10.000,- Ft pénzbüntetést von maga után.
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5.3

KÖRPÁLYÁS RENDEZVÉNYEK LE BONYOLÍTÁ SA
Körpályás R endezvények jellemzői

A Baj noks ág R endez vényeit kategóri ánkénti s zer vez ésben kell lebonyolítani.
A Baj noks ág R endez vényei nemzetközi ( vag y z óna) vers ennyel köz ösen is rendez hetők.
Ebben az es etben a l ebonyolítás s peciális szabál yait a versenykiír ásban kell közöl ni.
Egy kategóri a, vag y cs oport s zámára val amennyi edz és vége és a következő edz és kez dete
köz ött min. 1,5 órának kell l ennie. Ug yancsak kötelez ően egy adott kategória, vag y c sopor t utolsó
edz és ének vége és vers enyfutamának rajtj a köz ött l egalább 2 órának kell el tel nie. Amennyi ben
egy R endez vény két F utamot tartal maz , az adott kateg ória, vag y cs oport vers enyfutamának vége,
és a következ ő Futam első edz és e között leg keves ebb 2, de az adott l ehet ős égek szeri nt ennél
több időnek kell l ennie.
A pál yatest az útbur kolat két szél én felfestett fehér vonalig terjed. Ennek nég y kerékkel történő
elhag yás át (pál yaelhag yás) ténybír ók ellenőrzik és jel enti k.
A pál yaelhag yás ok közül az előnysz erz ésre irányul ó el hag yás, büntetést von maga után. A vétl en
pál yaelhagyás (pl. kil ökés, bales et el kerül és e, műsz aki hiba, stb. mi atti) nem büntetendő.
Edz és ek s orán mi nden ténybír ói pál yaelhag yás jelent és után a vers enyző adott köri dej ének
(annak az időeredménynek, amel yi k kör ben a pál yaelhag yás történi k) törlés ét vonja maga után,
mel yet a versenyigazgató sz ab ki.
Vers enyek s orán els őként a vers enyig azgat ó elr endeli a fekete, fehéren átlós an osztott ( utolsó
figyelmeztet és) z ászl ó bemutat ás át, ez ut án minden ténybírói szabál ytalan pál yaelhagyás
jelent ése után a vers enyző, els ő es etben 2 más odperc, minden további es etben 5 másodperc
büntet ést kap. Többszöri, is métl ődő pál yael hag yás kizár ásig terjedő büntetés t vonhat maga után.
A versenyeken j elentett pál yael hagyás mi atti büntetést a F elüg yelő Tes tül et sz abj a ki.
Val amennyi kategória ( vag y cs oport) i dőmér ő edzésén valamennyi vers enyz ő mi nden körét méri k,
hog y a r ajts orrendet és az indul ási li mitet megállapíthass ák.
Amennyi ben az OB I. ill etve a VII. kategóriák val amel yi kében a nevezett és ér vényes en átvett
versenyz ők sz áma 12 vagy ennél kevesebb fő, abban az es etben a vers enyfutamon öss zevontan
indíthat ó a GYB engedél yével, az al ábbi ak sz erint: I. kategória 2000cc m fel etti, VII. kategória és
az I. kategória 2000 cc m alatti eg yütt. A nevezők létszámának függvényében, a rendez őnek
lehet őség e van a 2000 cc m alatti kategóriákat, az I. kategória 2000 c c m fel etti versenyfutamában
indítani, a sz akággal történt el őz etes eg yeztet és és engedél yezés után. Ebben az es etben
eng edél yezhet ő az eltolt rajt eljárása, mel ynek pontos lebonyolítás át a versenyr e vonatkozó
Speciális infor mációkban illetve végrehajt ási utas ításban meg kell határ oz ni. Mi nden es etben a
GYB engedél ye szükség es. Amennyi ben a külön indítás ú s orozatok (V. és IX. kategória) nevezői
létsz áma nem éri el a 14 főt, de a promot er külön futamban kívánja indítani, ez t a rendez ővel
köteles eg yeztetni val amint a rendez ő r ész ére a 14 nevezési díj befiz et ése kötel ez ő. Abban az
esetben ha az indul ók sz áma az adott s oroz atban 22 vag y annál több (öss zevontan, eg yüttes en
indulók s záma eg yüttes en értendő) a sor oz at tulaj donosa 20 nevezési díj fiz et ésér e kötel ez ett
mindössz es en.
Értékel ésük külön történi k.
Amennyi ben a II. kategóri a val amel y vers enyére (eg yülés es for ma autók) nevez ett (OB és CEZ
ország okból ér kez ő) és érvényesen átvett vers enyz ők sz áma 10-nél kevesebb fő, a rendez őnek
jogában áll a futamot 25 perc + 1 körr ől 20 perc + 1 körre, 5-nél keves ebb fő es et én 15 perc + 1
körre cs ökkenteni. Ez t mi nden es etben a sz akággal történt eg yeztetés után, végrehajtási utasítás
for máj ában kell az érintettek tudomás ára hoz ni.
A vers enyfutamok távj a illetve ideje ( a rajtjel től a koc kás z ászl óig) az eg yes For dul ókban külön –
külön mi ni mum 25 ( vag y 30) perc + 1 kör, mel y időtartamot a verseny s peci ális i nformáci óiban
köz ölni kell.
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Box és d epó
Ha rendel kez ésre áll nak, a fedett boxokat az adott R endez vény Rendez őjénél lehet ig ényelni a
nevez ési z árlat vége előtt beér kez ett nevezés (nevezési díj befiz et és ével eg yütt),
A r endel kez ésr e álló boxok sz ámát és díját a "Speciális i nformációk" eg yebek rész ében meg kell
adni. Pál yár a hajt ás a boxból, vissz at érés a boxutc ába:
Az edz és ek és vers enyfutamok sor án
•
A boxok és a depó felől is cs ak a boxkij áratánál l ehet a pál yára hajtani, ahol az edzés e k
és a vers enyfutamok al att eg y z öld/piros jelz őlámpa működi k, emellett a vers enyz őkne k
mindenkor be kell tartaniuk a boxkij árati sportbírók utasítás ait is .
•
A vers enyaut ók cs ak zöl d fénynél hag yhatj ák el a boxutcát. Ekkor s aját fel elősség ükr e
szabadon a pál yára hajthatnak, de figyel embe kell venni ük azt, hog y a pál yán ér kez ő
versenyautókat s emmil yen módon nem akadál yoz hatják, vag y zavar hatják. A a
boxkij áratt ól fel fes tett, őket a pál yán ér kez ő autóktól el válas ztó z áróvonal at nem l épheti k
át.
•
A vers enyzők a boxokhoz ill. a depóba a pál yáról cs ak a hi vatal os boxbej árati úton
hajthatnak be, ki véve, ha a s portbírók j elzései kkel kifejezetten más utasítást adnak. A
versenyz őnek világ os módon, el őre jel ezni e kell boxbehaj tási sz ándékát, és meg kel l
győződni e arr ól, hog y ez t más ok zavar ása, illet őleg veszél yhel yzet okoz ás a nél kül
megteheti.
Boxut ca
Az edz és ek és vers enyfutamok sor án
•
a vers enyzők a boxutc ában legfeljebb 60 km/ór a sebességgel közlekedhetnek.
Sebességtúllépés esetén a Fel üg yel ő Tes tül et a versenyz őt pénz büntet éss el, is métl ődés
esetén kiz ár ással büntetheti .
•
Kizár ás terhe mell ett tilos a boxutc ában hátr amenetben közlekedni . A boxutcában
menetiránnyal sz emben az autót cs ak tol ni lehet.
•
Üzemanyag utántöltése (c sak abban az es etben, ha azt a Sz abál yok meg engedi k) ,
valami nt ker ékcs ere esetén a versenyz ő az autój ában maradhat, de a motort le kel l
állítani a.
•
A versenyz ők box illetve depóba áll ása után sz erel ői knek az onnal meg kell tisz títania a
terül et et az es etl eg odarakott sz erszámoktól, es z közöktől, sz ennyez ődés ekt ől mind az
edz és ek, mind a versenyfutamok alatt.
•
A boxutcában biz tons ági okokból 16 éven al uli sz emél yek ( ki véve a sz akág lic enc es
versenyz őit) és állatok nem tartóz kodhatnak. Erről a R endező kötel es g ondos kodni.

Időm érő edz ések
Az OB I. és II. kategória s zámára i dőmérésr e versenyfutamonként eg ys zer 20 perc időmérő
edz és l ehet ős éget kell biztosítani. Az V. kategóri a időmérő edz és einek lebonyolítás a részl etes en
megtal álhat ó j elen Alapkiír ás Swift C up Europe sz abál yai al att. (10. 5.) A IX. kateg ória i dőmérő
edz és ére 2x15 perc illetve war m-up edzés ére eg ysz er 10 perc nyi időt kell biztosítani.
Az i dőmérő edzés s orán valamennyi vers enyz ő valamennyi körét mérni kell.
Az időmér ő edz és kez det ét a boxutca kij áratánál l évő jelz őlámpa pir osról z öldr e vál tás a jelzi . Az
időmérő edzés alatt vers enyz ő cs ak akkor hajthat a boxutc ából a vers enypál yára, ha a boxkij árati
lámpa sz ámára z öl det mutat.
Időmér ő edz és megsz akítás a
A Vers enyigazgat ó (távolléte es et én a hel yettes e) sz üks ég es et én bár mi kor és bár mennyi időre
megszakíthatja az időmér ő edz és t, vag y vers enyfutamokat. Ter mész eti, illetve i dőj árási
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körül mények mi att a F elüg yelő Test ület is elrendel heti az t, de a s por tfel üg yel ők nem
változtathatják meg a Vers enyig azgat ó megsz akítást elr endelő döntés ét.
Semmil yen óvás t nem lehet elfogadni arr a vonatkoz óan, hog y a megszakítás mil yen módon
befol yás olta a versenyz ők elért er edményét.
Amennyi ben sz üks éges sé váli k az időmér ő edzés megsz akítás a, mer t a pál ya bales et
következt ében el van torl asz ol va, vag y i dőjárási, ill etve eg yéb kör ül mények mi att a fol ytat ás
vesz él yessé vált, a Versenyigazgató valamennyi bírói posz ton elrendeli a pir os zászló
bemutat ás át.
Az időmér ő edzés megsz akítás akor a megszakítás miatt ki esett i dőt az i dőmérés újrai ndítás ával
pótol ni kell úg y, hog y a kettő, vag y több rész eg yüttes ideje a vers enykiír ásban az i dőmérő
edz ésr e előírt időt adja.
Időmér ő edz és megszakítása es et én az újr aindított rés zben cs ak azok indul hatnak, aki k a
boxutcába s aj át er ejükből, és c sak a pál yát hasz nál va ( ki véve, ha a Vers enyigazgató a
spor tbír ókon keresz tül ett ől eltér ő utasítást ad) képesek voltak eljutni. A s érült versenyaut ók
boxutcába, vag y depóba történő beszállítása a Versenyigazgat ó utas ításai al apj án, a biztonság ot,
célsz erűs éget, es etleg es további feladatokat is figyelembe véve történi k. Ennek s orrendis ége
ellen rekl amációnak, óvásnak ni ncs hel ye.
A megsz akítást elrendel ő jelz ést követően
•
valamennyi versenyz őnek abba kell hag ynia a versenyz ést és cs ökkentett s ebess éggel a
boxutcába kell hajtani a.
•
a megszakítás elrendelés ekor a boxkij árati lámpa az onnal pirosr a vált.
Versen yfutamo k
Rajthoz áll ás felt ételei
Biztons ági okokból vers enyfutamon a raj thoz áll ás feltétel eként a versenyz őknek teljes íteni ük kell
mindkét al ábbi felt ételt:
•
időmérő edzésen teljesített leg alább eg y mért körrel r endel kezi k
•
időmérő edzés en teljesített legj obb köridej e nem ross zabb az adott kategóri a, illetve az
együtt fut ó autók közül els ő három hel yez ett versenyz ő átl agidej ének 130%-ánál .
Amennyi ben nag yon el tér ő műs zaki adottságú autók köz ös futamban i ndulnak, illetve ki vételes
esetben e korlátoz ások alól a F elüg yelő Tes tül et fel ment ést adhat.
Rajtfeláll ás
Minden kategória i dőmér ő edz és e után hi vatal osan közz éteszi k az er edményt, felt üntetve rajta a
rajthoz állás feltétel eit nem teljes ítő versenyz őket is .
A rajtfel állás t az OB I., II. és VII. kateg óriákban a vers enyz ők által elért l egjobb i dőmérő edz és
eredmény al apján kell el kész íteni . Az OB. V., és IX. kategóri áknál az els ő futam rajtfel állás a az
időmérő edz és eredménye sz erint, a másodi k vers enyfutam r ajtfeláll ás a az 1- 8 poz ícióban
(ki véve, ha az 5..1. pontban leír t kateg óriák össz evonás ára s or kerül, il yenkor az i dőmérő
edz és en el ért l egjobb köridő er edmény s orrendj e sz erint) az els ő vers enyen elér t végeredmény
fordított sorrendje szeri nt történi k, a 9. pozíciótól a r ajts orrend az els ő vers enyen elért
végeredmény s orrendj e s zerint kész ül. Amennyi ben eg y r endez vény 3 futamból áll, úg y az V., és
IX. kategóriák 3. futamának r ajts orrendj ét (amennyi ben önáll óan kerülnek indításra) a 2. futam
eredménye határ ozz a meg, a fentiekben leírtak alapján. Az V. kategóri ában vagy a fentiekben
leírt lebonyolítási rend vag y a jel en Alapkiír ás 10.5. pontj a s zeri nt ker ülnek megrendezésr e az
időmérő edzések. Amennyiben az első vers enyfutamon nem si ker ül eredményt elér ni, akkor a
másodi k vers enyfutamon, az időmérés er edményének s orrendje szeri nt rajtolhat az első
versenyfutamon értékelhet ően telj esített vers enyzők mögötti r ajthel yről . H a eg y, vagy több
versenyz ő ugyanol yan i dőeredményt ér el, az elsőbbség az t illeti meg, aki az időeredményt előbb
érte el.
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Minden kategória számára: amennyiben egy versenyz ő cs ak a más odi k vag y har madi k
versenyfutamon indul, és az i dőmérő edz ésen sem vett r észt, a F el ügyelő Tes tül et engedél yével,
az el őz őekben fels orolt előírás oknak megfelelt vers enyzők mögött, a mez őny vég én kaphat
rajtlehetős éget. Amennyi ben ez több vers enyzőt is érint, a s orrend beállítás ánál a nagyobb
géposzt ál yba tartoz ók i ndulhatnak el őbb, ezen bel ül a bajnoks ágban bet öltött aktuális poz íció
alapján, első futam esetén az el őző év baj noki hel yez és e al apj án. Ezt követően az al acs onyabb
géposzt ál yba tartoz ók következ nek. További eg yezős ég esetén a szakági megfigyelővel történő
egyez tet és után, a F el ügyelő Tes tül et döntés e alapján. Azon vers enyz ők, aki k az adott pál yán
korábban még nem versenyeztek, köteles ek rés zt venni az időmér ő edz és en, ez al ól r ész ükre
fel mentés nem adható.
Egy adott versenyfutam raj tfel állás át a versenyfutam r ajtpr oc edúráj ának kez dete előtt 30 perccel
kell kif üggeszteni. Amennyiben ez előtt az i dőpont előtt valamel y N evez ő vag y vers enyző
hi vatal os an bejel enti, hogy a versenyfutamon nem tud elindul ni, a Vers enyigazgató a ki es ett
versenyz ő r ajthel yét a rajtr ács on felt ölti. A rajtfel állás il y módon történt hi vatal os kiadása után az
esetlegesen üres en maradó rajthel yeket nem lehet felt ölteni, azokat ür es en kell hagyni.
A rajthel yek távolságát és az els ő rajthel y (pol e poz íció) hel yét a pál yalicenc tartal mazza.
.Rajteljárás
A raj t mi nden kategória versenyfutamán járó motorral és áll ó hel yz etből , l ámpajelz ésre történi k
(ki véve az alábbi „R ajt a Safety C ar mögül” pontban r észletezett esetben, és módon), amit a
Vers enyig azgat ó ad meg.
Egyi k vers enyfutam r ajtja sem eng edél yezhet ő abban az es etben, ha az előr e láthat óan nem
fejezhet ő be megfel elő l átási visz onyok köz ött. A látási visz onyok mérlegel ése és el bír álás a a
Vers enyig azgat ó j avaslata al apj án a Fel üg yel ő T estület hatás kör e.

Rajtelj árás kezdete, boxkijár at nyit
10 perccel a zöld zás zlós rajt (form ációs kör) előtt a Biztonsági autó (továbbiakban: Safety C ar)
lehet őleg már a rajtrács el őtt várakozi k, és a 3 mi n tábl a fel mutat ás áig ott is mar ad, ki véve, ha a
rajt a Safety Car mögül tör téni k majd meg (lsd. R ajt a Safety C ar mög ül pontot).
A boxkij árat kinyi t, amit a boxkijárati lámpa pir osról zöl dre váltás a jel ez. Ekkor a vers enyz ők
elhag yhatj ák a boxutc át az ért, hogy eg y kört teg yenek meg. E kör vég én az autók a kiadott
rajtfelállás sz erinti hel yükre áll nak a raj trács on, és a motorokat l eállítj ák. Abban az es etben, ha
egynél több kört kívánnak megtenni, vag y bármil yen rendell eness éget tapasz tal nak jár művükön, a
boxutcába kell hajtaniuk, fig yelembe véve az ott el őírt sebesség korlátoz ást. Mindaddig
elhag yhatj ák a boxutc át a boxkijár aton keresz tül, amíg annak lámpaj elz ése z öld. A rajtvonal on
kiz árás terhe mellett nem haladhatnak át.
Box kijárat z ár, raj tt ábl ák
5 perccel a zöld zás zlós rajt (form ációs kör) időp ontja előtt a boxkijár at bezár . A Biz tons ági aut ónak
(Safety C ar) leg kés őbb ebben az időpontban kell hel yét elfoglalni a a r ajtrács előtt. Az ok a
versenyautók, amel yek ettől az i dőponttól kez dődően még a boxutc ában tartóz kodnak, a
spor tbír ók fel üg yel ete mellett c sak a boxból rajtol hatnak ( az ’’ éles’’ raj t után). Ér kez ési s orrendben
kell fels orakoz niuk a boxkijár atnál (sz ámukr a a raj tjel et a boxkij árati l ámpa zöl d jelz ése j elenti,
amel y akkor következi k be, ami kor az utolsó, raj trácsr ól elrajtolt vers enyaut ó elhagyj a a boxkij árat
vonal át).
5 perccel a zöld zás zló s rajt (formációs kör) id őpontja előtt a rajtvonal on felmutatj ák a " 5 mi n" tábl át.
3 perccel a zöld zás zló s rajt (form ációs kör) időpontja előtt a r ajtvonalon fel mutatják a " 3 min" tábl át.
Azokat az aut ókat, amel yek eddig nem tudt ák a r ajtrác sot elér ni, és az ott kij elöl t hel yüket
elfogl alni, a boxutc ába kell irányítani. A rajtrácsot a bírókon és vers enyaut ónként két sz erel őn
kívül mi ndenkinek el kell hag ynia.
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A vers enyaut ókat a rajtr ács on a "3 mi n" tábl a bemutat ásáig lehet sz erel ni, megeng edett a
kerékcser e, de üzemanyag, vag y más fol yadék ( ki vétel hűtőfol yadék) utántöltés e til os.
Ekkor a Safety C ar elindul ( ki véve, ha a r ajt biz tons ági okokból a Safety C ar mögül történi k majd
meg), és megtesz a pál yán egy kört. E kör végén ( még a boxutc a bejár ata előtt, eg y al kalmas
ki állóban) a Vers enyig azgat ó ál tal meghat ároz ott hel yen várakozi k addig, amíg a mez őny a rajt
után, az els ő versenykörben el nem hal adt mellette, maj d a Versenyigazgató utas ításár a behajt a
boxutcába, és a hel yére áll.
1 perccel a zöld zás zló s rajt (form ációs kör) id őpontja előtt bemutatják az " 1 min" tábl át. Ekkor minden
versenyz őnek az autój ában kell ülni e és annak motorját be kell indítania. A rajtr ács ot mi ndenkinek
el kell hag yni a.
Val amennyi fent megadott időpontban hangjelz éss el és a hangos bemondóval is figyel meztetni
kell a rész tvevőket.
30 másodperces tábla. E tábla után 30 más odpercc el a r ajtvonal nál lévő bír ói poszton, vag y ha van,
a raj toltató emel vényen bemutatásr a kerül a l eng etett zöl d z ászl ó.
For máci ós k ör raj tja
Zöld zás zl ó (form ációs kör ke zdete). Ekkor a pole poz ícióban l évő vers enyző vez et és ével a
résztvevők a rajtfel állás s orrendjét megtartva egy bemelegítő, for mációs kört tes znek. Ebben a
körben a r ajtg yakorlás tilos , a s orrendet amil yen sz or osan cs ak l ehet, tar tani kell , el őzni c sak az
eredeti r ajtpoz íció hel yreállítása érdekében l ehet ( amennyi ben önhibáj án kívül került a vers enyző
ilyen hel yz etbe), eg yébként tilos.
Annak a versenyz őnek, aki nek az autója a bemel egítő körre nem tud eli ndulni , fel kell emelni e a
kez ét. Miután valamennyi autó el hal adt mellette, s aját erőből , vag y sz erel ői, ill etve a s portbírók
segíts égével betolhatj ák az autót és eli ndulhat, de tilos a pál yán haladó autó( ka)t megel őzni e,
eredeti rajtfel állás sz erinti hel yét nem foglalhatj a el, r ajthel yét ür esen kell hagyni és csak a raj trács
végéről rajtolhat. H a autój a is métel t kís érletre sem i ndul be, úg y azt a boxutc ába kell tolni .
Ugyaníg y cs ak a r ajtrács végér ől r ajtol hat el az a vers enyz ő is, aki nem tudja tartani hel yét a
for máci ós kör ben.
Amennyi ben egy versenyautó önhibáján kívül ( pl. az előtte műsz aki okból áll ó versenyautó mi att)
nem tudott a z öld zás zlós rajtnál a megfelel ő hel yen elrajtol ni és a raj thel yét megtartani, megfel elő
körülteki nt éss el a mell ette elhaladt vers enyaut ókat saj át hel yének elfoglal ás a c éljából
megelőz heti. Ebben az esetben ügyel nie kell arra, hog y az előtte lévő r ajthel y ür esen maradjon.

Vers enyfutam r ajtj a
Ami kor az aut ók a bemelegítő kör végén vis szaér keznek, jár ó motorral kell s aj át hel yüket a
rajtrács on elfoglalni uk. A pál ya mellett (lehet ől eg s oronként, de l egalább a nemz eti pál ya
licenc eben előírtaknak megfelel ően ) álló s portbír ók tábláj uk leengedés ével jelzi k, hog y az adott
sorban l évő autók hel yüket elfoglalt ák, és áll ó hel yz etben vannak. Ami kor valamennyi autó
mozdulatlan és az öss zes tábl át l eengedt ék, bemutatásra ker ül az "5 sec" tábla .
Az „5 s ec” tábl a bemutatása után 5 más odperccel kig yullad a rajtl ámpa piros fénye, majd ezt
követően 1-3 más odperc múl va a l ámpa fénye ki alszi k, mel y a rajt pill anata
Ha valamel yi k versenyz ő r endelleness éget tapasz tal j árművében, amel y biztonság os elrajtolás át
akadál yozhatj a, ( pl. l eállt a motorja) , kézfelemelés sel jelezni e kell. A pál ya szél én álló, az adott
sorért fel elős s portbíró az onnal leng etett s árga z ászlóval fig yelmezteti a többi vers enyzőt a
vesz él yre. Ebben az esetben a s portbírók ( más nem léphet a pál yára) az áll va maradt
versenyautót megtol hatják, miután a teljes mez őny elhaladt mellette. H a a versenyautó bei ndul,
akkor rés zt vehet a vers enyben, ha nem, akkor a bír óknak a boxutcába kell tolni , ahol további
segíts éget vehet ig énybe. H a a problémát el hárították, a boxból r ajtol hat.
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Amennyi ben e miatt az es et mi att a r ajteljárást meg kellett sz akítani, vag y újabb for máci ós kört
kellett elrendel ni (l ásd. A következő bekez dés ben: Új abb, is mételt formáci ós kör – Extra
Formati on Lap), az adott vers enyaut ó el é az új zöl d z ászl ós (for máci ós) kör meg kez dése el őtt eg y
spor tbír ó sárga z ászlóval beáll. Ez az aut ó a zöl d z ászl ós kört csak akkor kezdheti meg, ami kor az
össz es többi aut ó már áthal adt a rajtvonal on, és a r ajtrác sra vissz aér kez ve cs ak az utolsó
poz ícióból rajtolhat el . H el ye a r ajtrácson üres en marad.
Amennyi ben bár mil yen probléma mer ül fel, ami kor az aut ók a for mációs körről a rajtr ácsra
viss zaér keznek, az al ábbi ak sz erint kell elj árni:
•
Ha eg y vers enyző ol yan problémát tapasz tal, amel y vesz él yez tetheti a raj t biztonság át,
for maautóknál az onnal fej e föl é kell emelni e kez ét, z árt kar ossz ériás autók esetében
integ et éss el kell pr obl émáj át jelezni e. Ezz el eg y időben az e sort felüg yelő s portbír óna k
azonnal sárga zászlót kell lengetnie. H a a Versenyigazgat ó a r ajt késl eltetésér ől dönt, a
rajtlámpán vill ogó s árga fényt kapc sol, és a r ajtvonalnál l évő bír ói poszton ( vag y ha van, a
rajtoltat ó pódiumon) fel kell mutatni az új abb, is mételt formáci ós kört elrendel ő ’’EXTR A
FORMATION LAP’’ táblát. Pár más odperc eltelt ével z öl d fényj elzésr e, vagy a rajtvonal nál
lévő bír ói posz ton ( ha van, a r ajtol tató pódiumon) lengetett z öl d z ászl ójelz ésre új abb
for máci ós kör kez dődi k. Ezal att az új abb for mációs kör al att a műsz aki hibás jár műve(ke) t
a s portbíróknak ( es etleg a sz er elők s egíts égével) a boxutc ába kell tolni (ha az autó
eközben bei ndult, a többiek után mehet, de nem el őzhet) , ahol a cs apat beavatkoz ott a
hiba elhárítás a érdekében. Ezen autó( k) a boxkijár att ól r ajtol hatnak (ér kezési sorr endben).
•
Az új abb, is métel t for mációs kör („Extra F ormati on Lap”) i ndítás akor, teljesítés e al att
minden sz abál y, és eljár ás megeg yezi k az el őbbiekben ( 5.3.5.1.3 F or máci ós kör rajtja)
részletez ettekkel
•
Minden ilyen esetben a versenyt ávot eg y körrel csökkenteni kell.
Bár mil yen más , a biztons ágot vesz él yeztet ő pr obl éma esetén a Versenyigazgató dönthet a rajt
késlel tetés éről :
•
ha a r ajt még nem történt meg, a villogó sárga fényt kell bekapc sol ni ( önállóan, vag y ha a
piros fény már égett, mellé), és a rajtvonal nál lévő bír ói poszton ( vag y ha van, a r ajtol tat ó
pódiumon) piros z ászlót kell l engetni, val amint a rajtvonal on fel kell mutatni a ’’Star t
Delayed’’, azaz ’’Rajt kési k’’ tábl át.
Ilyen esetekben
o
a motor okat l e kell állítani
o
a raj teljár ás az 5 perces tábl ától indul újr a
o
a versenyfutam távj át 2 perccel cs ökkenteni kell
o
az eljárás többsz ör is ismétel het ő, az időmérés ez idő alatt áll
o
egynél többsz öri is métlés esetén is tilos az üz emanyag utántöltés
•
ha a r ajt már megtörtént, a r ajtrács sportbírók s árga zászlóval figyel mezteti k a
versenyz őket az áll va maradt autór a
•
a s portbír óknak a legrövi debb, l eggyorsabb úton a boxba kell tol niuk az áll va maradt
járművet. Ha a vers enyző eköz ben újra tudta indítani jár művét, fol ytathatj a a versenyt
•
ha a versenyz ő nem tudta autój át eli ndítani, a boxutc ában a cs apat megkís érelheti az t. H a
sikerrel j ártak, a vers enyz ő a boxutc ából a pál yár a hajthat. Mi nden il yen es etben úg y a
versenyz őnek, mint a cs apat tagjainak be kell tartani uk a s portbírók utasításait.
A fentebb is mertetett r ajtpr oc edúra még az alábbiak szeri nt módos ulhat:
•
Amennyi ben az 5 perces tábl a felmutat ás a és a raj t pillanat közt es ni kez d az eső, a
Vers enyig azgat ó l ehet ős éget adhat a gumi k cs eréj ére. A rajtl ámpa fényeit villog ó s árgár a
kapcsolj a, val ami nt a r ajtvonal on fel kell mutatni a ’’Start D elayed’’, azaz ’’Rajt kési k’ ’
táblát. A rajtpr ocedúra az 5 perc es tábl ától fol ytatódi k. A villogó sárga fényjelz és
bekapcs olás a, és a rajtproc edúr a fol ytat ás a köz ött lehetős ég sz erint nem tel het el 10
perc nél több
•
A Vers enyig azgat ó a rajtproc edúr át bármi kor megsz akíthatj a a villog ó sárga fénye k
bekapcs olás ával, ha a biztonság érdekében azt sz üks éges nek tartja. Ekkor a
rajtpr ocedúra az 5 perces tábl ától fol ytat ódi k, amint a kör ül mények l ehet ővé teszi k az t
•
Kül önl eges kör ül mények esetén a mez őny rajtolhat a Safety Car mögül
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A hibás raj t megáll apítását a ténybír ók végzik. A vétkes versenyz őt a F elüg yelő Testület boxutca
áthajt ás os, az az „DRIVE THROU GH” büntetéss el bünteti . A büntetés t a rajtvonalnál a lehető
legrövidebb i dőn belül a vers enyzőnek be kell mutatni.
Ha a r ajtrács s portbír ók jel entése alapján, a raj trácsr a kiáll t vers enyaut ók több mi nt 50%-a viz es
gumi val (ide tartoz nak az ún. inter medi ate gumi k is) rajtol, akkor a versenyt es ős vers enynek
nyil vánítják, és a futamot es ő esetén sem állítják le ki véve, ha az egyéb biztonsági megfontolás ok
azt sz ükség ess é teszi k, vagy ha a pál yán lévő víz mennyis ége, vag y a látási visz onyok
nag ymértékű r omlás a mi att a vers enyz és viz es g umi val sem biztonság os.
Biztons ági okokból a z öld z ászl ós (formáci ós) kör r ajtjánál, és az ’’éles’’ rajtnál a boxutca
jelzős ávj ának betonfal ánál s enki nem tart óz kodhat. A boxutc a "g yors s ávját" minden es etben
szabadon kell hagyni.
Azt a vers enyzőt, aki a rajteljár ás l eírt el őírás ait megsz egi, vag y magatart ásával a r ajtidőpontot
nag ymértékben késlelteti, a Fel üg yel ő Tes tül et büntetés sel sújthatja, ami a futamból való kiz árásig
is terj edhet.
Rajt a Biztons ági aut ó ( Safety C ar) mögül
A Vers enyig azgat ó biztons ági okokból elrendelheti a versenyfutam Safety C ar mögül történő
rajtoltat ás át. A r ajteljárás az al ábbi ki vétel ekt ől el teki ntve mi ndenben meg egyezi k az 5.3.5.
pontban foglal takkal
•
a Safety C ar nem hag yj a el a rajtr ács ot
•
bár mi kor, de még az „ 1 min” tábl a fel mutat ás a előtt fel kapcsolj a villog ó s árga fényeit
E két j elzés tudatj a a vers enyz őkkel, hog y a rajt a Safety Car mögül fog megtörténni , és
•
ebben az es etben ni ncs „for mációs kör”
•
a vers enyfutam akkor kez dődi k, ami kor a Safety C ar vezetés ével a mezőny a rajtvonal on
lévő 1. posz t z öld zászlój elzésér e elindul
•
ettől a pillanattól kez dve életbe lépnek a l entebb, az 5.3.5.1.7. Safety C ar elj árás kez dete
pontban foglal tak
•
ami kor a biztonsági körül mények lehet ővé teszi k ( vag y az els ő kör ben, vag y, ha
szüks éges , akár több kör megt étele ur án), az 5.3.5.1.10. Safety C ar eljárás vége pontban
foglaltak s zeri nt a versenyfutam normál körül mények közt fol ytatódi k.
Biztons ági aut ó ( Safety C ar)
Által ános el őírások
A Gyorsas ági Sz akág nak a Bajnoks ág mi nden r endez vényén biztosítani a kell Safety C ar-t ( ha
mód van r á, eg y tartalékkal eg yütt), - költs égeinek térítése (üz emanyag, s zállítás , sz emél yzet s tb.)
a rendez ő fel adata - az al ábbi követelmények fig yel embe vétel ével:
•
ol yan j árműnek kell lennie, amel y menettul ajdons ágai ban teljesíti a vele szemben
támasztott követel ményeket
•
az autót mindkét ol dal án, és a hátulj án mes sziről is ol vas ható nag ys ágú, bet űtípus ú, és
színű „ SAF ETY CAR” felirattal kell ell átni
•
tetején nag y teljesítményű, napsütés ben is felt űnő, lehetőség sz erint 2 db, de leg alább 1
db villogó s árga fényjelz ő kész üléket kell elhel yezni , mel yek eg ymástól függetl en
áramkörhöz vannak kötve, de eg ysz erre kapcs olhat ók
•
ezek közé ug yanol yan, de zöl d s zínű kés zül éket kell lehet őség s zeri nt felsz erel ni
•
vez et őjének cs ak tapasztalt, lehet őleg a gyors asági vers enyzésben j ártas, a GYB által
jóváhagyott sz emél ynek kell lennie
•
mellette a
vers enyfutam teljes
idej e alatt a Vers enyig azgat óval
állandó
rádi óöss zeköttetés ben l évő, az össz es vers enyaut ót azonosítani képes sz emél ynek kel l
hel yet fogl alni a, akit szintén a GYB jel öl ki.
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A Safety C ar-t a Vers enyig azgat ó vez ényelheti a pál yár a abban az es etben, ha vers enyző, vag y
tiszts égvis el ő köz vetlen vesz él yben van, de a vesz él yhel yz et még nem teszi sz ükség ess é a
versenyfutam felf üggesz tés ét.
Minden, a Safety Car mögött telj esített kör, vers enyben telj esített körnek számít
A Safety Car eljár ás telj es i dej e alatt
•
előz ni til os, ki véve
o
ha a Safety C ar-ból a versenyz őt erre utas ítj ák a Safety C ar-t meg l ehet el őz ni
o
ha eg y vers enyaut ó műsz aki, vagy eg yéb okokból ol yan mér tékben l elass ul, hog y
nem képes a Safety C ar mögött elfoglalt hel yét tartani
o
a boxutcába éppen behajt ó aut ó az első Safety C ar vonal ker esztez ése utá n
megelőz heti a pál yán hal adó vers enyaut ókat, vag y magát a Safety Car-t
o
a boxból éppen ki hajtó versenyautót, miel őtt az ker esztezi másodi k Safety Car
vonal at, a pál yán haladó aut ók megel őzheti k
o
A Safety Car elj árás végén a boxba haj tó Safety Car megelőz het ő, ami nt
keres ztezte az első Safety Car vonal at
o
Az első és más odi k Safety C ar vonal hel yét a vers enyzői eligaz ításon kell köz ölni.
•
a boxutcát a versenyz ők a Sz abál yok betartás ával has ználhatj ák, kihajtani onnan az onban
csak a boxkijár ati l ámpa z öld fényj elz ésénél lehet
o
a Safety Car eljárás alatt a l ámpa zöl d, ki véve, ha a Safety Car, és a mögött e
fels orakoz ott mezőny megköz elíti a boxkijár atot. Ekkor a lámpa pirosr a vált, és az
is mar ad mindaddig, amíg a Safety C ar mögötti s orban hal adó utols ó vers enyaut ó
el nem hagyta a boxkijár at vonalát
•
minden megtett kör teljes vers enykör nek sz ámít
•
ki vételes es etekben a Versenyigazg at ó a Safety Car-t a boxutca has ználatár a utasíthatj a.
Ekkor a Safety Car villogó s árga fényj elzés sel behajt a boxutc ába ( eg y, vag y akár több
al kal ommal is). Minden versenyz őnek követnie kell. A boxutc a bejár at ánál lévő s portbíró k
a boxutc ába mutató narancss árga nyíll al és terel éss el s egíti k a vers enyzőket.
A Safety Car eljár ás kez dete
Ami kor a Vers enyigazgató a pál yár a vez ényli a Safety C ar-t
•
minden s portbír ói pos zton lengetett s árga z ászl ót kell al kal maz ni, és be kell mutatni az SC
táblát, ettől a pillanattól kez dve tilos előzni
•
a Safety C ar fel kapcs olja a vill ogó s árga l ámpákat, és
•
a boxutcából azonnal a pál yára hajt, függetl enül attól, hog y éppen hol talál ható a pál yán a
versenyben vez et ő vers enyz ő ( ki véve a versenyfutam els ő kör ét, ami kor a Safety Car még
a boxutca bej árata el őtt várakozi k a Versenyigazg at ó által meghat ároz ott hel yen, és ha
szüks éges , onnan hajt a pál yára, vag y tér viss za a mez őny elhaladt ával a boxba)
•
a vers enyaut óknak az onnal csökkenteni kell s ebess égüket, mi vel a vers enypál ya eg y, de
lehets éges , hog y több pontján, vagy a teljes pál yas zakasz on vesz él y van
A Safety Car a pályán
•
A versenyautóknak eg ymás mögött, eg y sor ban fel kell s orakoz niuk a Safety Car mögé
•
A Safety C ar-tól, és eg ymástól való távols águk nem lehet több 5 autóhossz nál , eg ymás t
nem el őzheti k meg.
•
Minden, a pál yán, a boxutc a be-, vagy kijáratánál, vag y a boxutc ában sz üks égtelenül
lassan haladó, vagy másr a vesz él yes vers enyz őt azonnal j elenteni kell a F elüg yel ő
Testületnek. Az es et ki vi zsgálása után a Fel üg yel ő T es tül et 15 mp i dőbüntetéssel
sújthatja a vétkes vers enyz őt.
A Safety Car megel őz ése
Amennyi ben nem a vers enyben vez et ő vers enyz ő halad köz vetl enül a Safety Car mögött, akkor a
Safety C ar-ból
•
az eligazítás on is mertetett kézj elekkel, és ha van, a s árga mellé fel kapc solt z öld villog ó
fényjelz éss el a Safety C ar és a vers enyben vezető vers enyző köz ötti vers enyaut ókat
egyes ével arr a utasíthatják, hog y megel őzz ék a Safety C ar-t
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ezek az autók csö kkentett seb ességgel, és előz és nélkü l köröz hetnek a
pál yán mindaddig, amíg ismét utol nem éri k a Safety C ar mög ött fels orakoz ott
mezőnyt
o
különös figyel emmel kell lenniük arra, hogy a vers enypál ya eg y, de l ehets éges ,
hog y több pontj án is vesz él y van
o
ez az elj árás addig is métlődi k, amíg a Safety C ar mög ött a versenyben vez et ő
versenyz ő nem les z.
A Safety Car- nak l egalább addig kell a pál yán lennie, amíg mögötte a versenyben vezet ő
versenyz ő nem talál ható
o

•

A Safety Car eljár ás vége
Ami kor a Vers enyig azgat ó vissz ahívja a Safety Car-t, annak ki kell kapcs olni a a narancs sárga
lámpáját. Ez j elzi a versenyz ők sz ámár a, hog y a Safety Car a kör végén a bokszutcába hajt.
Ekkor a Safety Car mögötti s orban az első hel yen áll ó autó határoz hatja meg a tempót, és
szüks ég esetén a Safety C ar mög ött több mi nt 5 autóhossz távols ágra is l emar adhat.
Annak érdekében, hog y eg y bal es et valószínűs ége cs ökkenj en, attól kez dődően, hogy a Safety
Car l ekapcs olta fényeit mindaddig, amíg a bokszutc ába be nem ért, a versenyz őknek
meggondol tan kell haladniuk, ker ül ve mi nden kisz ámíthatatl an g yorsítást, fékezést vag y bár mel y
ol yan manővert, ami más vers enyzőt vélhet ően vesz él yeztet vag y r ajtolás át hátrál tatja.
Ami nt a Safety Car meg közelíti a bokszutca bej áratát, a pál yaell enőri pos ztokon a sárga zászlókat
és a „SC” felirat ú táblákat be kell vonni és l engetett zöl d z ászl ókra kell cs erél ni, valami nt a z öld
lámpát fel kell kapcs olni a rajtvonal nál és a köztes vers enyfutam seml egesítési ponton vag y
pontokon. Ezen j elzés eket addig kell al kal maz ni, amíg az utolsó aut ó át nem lépi a vonal at.
Minden aut ó sz ámára az el őzés cs ak a Vonalt ól (Cél vonalt ól) engedél yez ett.
Amennyi ben eg ynél több Safety C ar van, az ok vissz ahívását precízen össz e kell hangol ni.
Vers enyfutam befejezés e Safety C ar eljárás al att
Amennyi ben Safety C ar eljárást nem lehet befej ezni a telj es vers enytáv teljesítése el őtt, úg y az
utolsó kör ben
•
a Safety Car, a boxutc a bejárata előtt ki kapcs olja a vill ogó s árga fényeket, majd ami nt
elérte a boxutca bejár at át, a boxutc ába hajt
•
a s portbír ói pos ztokon a l eng etett sárga jelz és megmarad
•
a teljes mez őny a c él vonalon l évő 1. poszton meg kapj a a koc kás z ászl ójelz ést. Ekkor a
verseny befejez ődött.
•
a kör végén a versenyautók a boxutc ába, és ott a Parc Fer me-be haj tanak
Vers enyfutam felfügges zt ése
Amennyi ben i dőj árási , vag y egyéb kör ül mények miatt, vag y más biztonsági okból a
versenyfutamot fel kell függes zteni, a Vers enyig azgat ó minden pos zton elrendeli a piros zás zlók
has ználatát.
A piros zászlók elr endelés e pillanatától az előz és tilos , és a boxkijár at bez ár. A vers enyz ők
csökkentett s ebess éggel hajtanak a piros z ászl ós vonalig, (amel ynek pontos hel yét a vers enyzői
eligazítás on kell köz ölni) ahol meg kell állni uk, tartva a s orrendet, eg yes s orba r endez ődve.
Amennyi ben nem a vers enyben vez et ő vers enyző áll a piros z ászl ós vonalnál a s or elej én, a
közte és a piros z ászl ós vonal között áll ó versenyz őket kii nti k, hog y egy további kört teljes íts enek
és a Safety C ar mögötti sor hoz cs atl akozz anak. Amint körbeértek, és ez lehetség es, a 10 perces
tábla bemutat ásr a kerül.
Ha eg y vers enyz ő az ért nem tudott a piros z ászl ós vonalig eljutni, mer t a pál ya el vol t torlaszol va,
ő a pál ya s zabaddá tétel e után (annak tudat ában, hog y s portbírók, sz olgál ati j ár művek lehetnek a
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pál yán, íg y kell ő óvatoss ággal) a pir os zás zlós vonalhoz hajthat, és elfoglal hatja a verseny
felf üggeszt és elrendel ése el őtti hel yét a s orban.
A Safety Car beáll a sor ba, a versenyben vez et ő vers enyző elé. A ver sen yfutam ú jraindít ásakor
a r ajt mindig a Safet y C ar mögül fog m egtörténni.
Mialatt a versenyfutam fel van függesztve:
•
a vers eny nem áll le, az i dőmérés az onban igen
•

a piros zás zlós vonal mög ött álló, vag y a boxutcában l évő autókon Az előz őekben leírta k
alapján l ehet dolgoz ni, de e munkák nem késleltetheti k a verseny újrai ndítás át

•

csak a l eírtakban foglalt személ yek tart óz kodhatnak a piros zás zlós vonal mögött áll ó
járművek körül

A versenyfutam felf üggeszt és ének (piros z ászlók bemutat ása) pillanata után az a vers enyző, aki
•
behajthatott a boxutc ába, vagy
•
autój át a r ajtrác sról kitolt ák a boxutcába
a verseny újraindítás a után 15 mp i dőbüntetés t kap. Ez nem vonatkozi k az okra, aki k a piros
zászl ók bemutat ás akor már a boxutca bejár at ában, vag y a boxutcában voltak.
A versenyfutam újr aindítás akor e versenyz ők a boxutc ából z öld jelz ésre (ami nt a Safety C ar, és a
mögötte haladó mez őny elhag yta a boxkijár at vonal át) hajthatnak a pál yár a. Els őként azok, aki k a
felf üggeszt és pillanat ában már a boxutc ában, vag y annak bejár at ában voltak, utánuk
következhetnek azok, aki k ez ut án ker ültek oda. E két c soporton bel ül a boxkij árathoz való
megér kezés ük sorrendje dönt.
Vers enyfutam újr aindítás a
Vers eny újr aindítás akor
•
a raj telj árást a megsz akítás t elrendelő j elzés után a l ehet ő leg hamarabb, az ’’ 5 min’ ’
táblától kell megkez deni
•
amennyi ben a versenypál ya versenyz ésre al kalmass á tétel éhez több i dő sz üks éges , a
piros z ászlós vonal on fel mutatják a piros alapon ’’10 mi n’’ felir atú tábl át. Ez azt j elenti ,
hog y a Biztonsági autó, a Safety Car több mint 10 perc múl va i ndul a mögötte
fels orakoz ott vers enyzőkkel. E tábla többsz ör is al kal mazhat ó. Ezt követően, ami nt azt a
körül mények megengedi k, a z öld alapon ’’ 10 mi n’’ táblát kell fel mutatni, ami tudatja a
versenyz őkkel, hog y pontos an ennyi i dő van hátra a Biz tons ági autó, a Safety Car
indulás áig, és értel emsz erűen 5 perc az ’’5 mi n’’ tábla fel mutat ásáig, vag yis a raj telj árás
megkez déséig.
•
a r ajtelj árás mindenben megfelel a R ajteljár ás pontban, az 5 perces táblától kez dődően
leírtaknak azz al a kül önbs éggel, hog y a r ajt Safety C ar mögül történi k (lsd. R ajt Safet y
Car mög ül pont)
Kül önl eges esetekben, ha a biztons ági autót ( Safety Cart), vag y az azz al kapcs olatos eljárásokat
valamel y vis major okból nem lehet al kal mazni, a Vers enyig azgat ó j avaslatár a a F elüg yelő
Test ület ez t Végrehajt ási utasítás ban rendeli el. Eg yúttal a vers enyzők sz ámára vers enyzői
eligazítás on is is mertetni kell az al ább r észletez ett eljárásokat:
•
indokolt esetben a Vers enyig azgat ó felf üggesz theti a vers enyfutamot
•
amint a körül mények az t megengedi k, sor kerül annak újraindítás ára az alábbi elj árás
szerint ( az előzőekben fogl altakhoz képest a különbség vast ag, dőlt b etűtípu ssal
ki emel ve):
Vers eny újr aindítás akor
•
a rajteljár ást, a megsz akítás t elr endel ő jelz és után a l ehet ő leghamar abb, az ’’5 min’ ’
táblától kell megkez deni
•
amennyi ben a versenypál ya versenyz ésre al kalmass á tétel éhez több i dő sz üks éges , a
piros z ászlós vonal on fel mutatják a piros alapon ’’10 mi n’’ felir atú tábl át. Ez azt j elenti ,
hog y a versenyben vez et ő versenyz ő több mint 10 perc múl va indul a mögötte
fels orakoz ott vers enyz őkkel a for máci ós körre, mel y a vers enytávba bel esz ámít. E tábl a
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többs zör is al kalmaz ható. Ezt követően, amint azt a körül mények megengedi k, a z öl d
alapon ’’10 mi n’’ tábl át kell fel mutatni, ami tudatj a a vers enyz őkkel, hog y pontos an ennyi
idő van hátr a a vers enyfutam fol ytatás áig, és értelems zer űen 5 perc az ’’ 5 mi n’’ tábl a
fel mutatás áig, vag yis a raj telj árás meg kezdés éig.
•

a r ajtelj árás mindenben megfelel ezen Al apki írás ide vonatkozó pontj ában, az 5 perc es
táblától kez dődően l eírtaknak az zal a kül önbs éggel, hog y
o a ver sen yző k a ver senyb en vez ető ver senyző vez etésével az eg yes sort t artva
induln ak a fo rm ációs kö rre, és a rajtvon al átlép éséig sz igorú an t artan iuk kell azt
o a r ajt „ repü lő” rajt , ún. Ind ian apolisi r ajt lesz (d e egyes sorb a r end eződ ve), az az
•

•

a fo rm ációs körb en a p álya mind en pontj án len get ett sár ga z ászlójelz és
van ér vén yb en ( előzn i t ilo s, m érsékelt, nem versen yseb esség t artása
kötelező)
a form áció s kör végén a ver senyző k n em álln ak m eg a r ajtr ácson

•

a céleg yenesr e fordu lva, ha azt a körü lm ények m eg engedik (bizton ság i
feltét elek adottak, a ver senyz ők a r ajtvonalig tartják a form ációt és a
mér sékelt t empót)
o a r ajtl ámp a p iro s fén yrő l zö ldr e vált ása, és
o a r ajtvon alo n lévő 1. sportbírói po szttól kezd ődően 1 körön keresztül
mind en po szton zö ld z ászlójelzés jelzés jelzi, hogy
▪
az eg yes ver sen yző k sz ám ár a csak a r ajt vonal át-lépésétő l
kez dődően
• folytatódik a versen yfutam, és
• meg eng edett a versen yseb esség h aszn álata, valamint az
előz és

•

ha valamilyen o kbó l a Versen yig azg ató úg y dönt , hog y nem leh et a
versenyfut amot ú jr aindít ani a fo rm ációs kö r vég én
o a r ajtl ámp án a p iro s m ellé a villogó sárg a f ényt is felkapcsolja
o a r ajt von alon lévő 1. spo rtbírói ( és a p ályán az össz es többi) poszt
tovább ra is sárg a z ászló jelzést alkalm az.
Ez tud atja a ver senyző kkel, hog y ú jab b for máció s kö r kezdődik,
melyn ek vég én sor kerülh et a r ajtr a. Ekko r
▪
a ver senyben vez ető ver senyz őnek ismét mérsékelt seb esség re kell
lassítania
▪
a többi ver sen yzőn ek tartva az egyes sort m ögé fel kell sorakozn ia
mind en ily mó don teljesít ett formáció s kör b eleszámít a ver sen ytávb a
(időtartamba)

•

Amennyi ben biz tons ági, vagy eg yéb okokból nem l ehet a vers enyfutamot újr aindítani, és
•
a vers enyben vezető versenyz ő kettőnél keves ebb kört telj esített a piros zás zló k
bemutat ás a el őtt, a vers enyt töröl ni kell.
•
más es etben a versenyfutam értékelés e a piros zás zlók bemutat ás ához képes t a
versenyben vezető vers enyző ál tal teljesített utols ó előtti telj es kör alapján történi k (pl. ha
a piros z ászl ót a 10. kör ben bemutatják, akkor az értékel és a 9. kör sz erint történi k) a 7.3
pontban foglal tak sz erint. H a ezen értékel és szeri nt, a vers enyben vezető vers enyz ő
o
a teljes er edeti időtartam 75%- ánál ( egész sz ámr a l efelé kerekítve) kevesebb időt
teljes ített, fél ponts zámot,
o
ha 75%- ot annál többet, teljes
baj noki pontokat kapnak a versenyz ők. ( A +1 kör ebben a for mában nem bes zámítandó.)
Gör dül ő raj t
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Amennyi ben a rendez vény eg yben C EZ r endez vény is, a C EZ szabál yz atának megfelelően, az
előír t kategóriákban ( pl. E1-túr aaut ók) a raj t gör dül ő raj t is l ehet.
A rajteljár ás az el ábbiak sz erint történi k:

A rajt gördülő rajt, amely mozgásból, lámpajelzésre történik.
-Biztonsági okokból a formációs kör megkez désekor, valamint a rajt
pillanatában a bokszutca jelzősávjának betonfalánál csak az oda
beosztott tisztségviselők tartózkodhatnak. A bokszutca gyors sávját
minden esetben sza ba don kell hagyni.
- Azt a versenyzőt, aki a rajteljárás előírásait megszegi, vagy
magatartásával a rajtidőpontot késlelteti, a Felügyelő T estület
büntetéssel sújthatja, ami a futamból való kizárásig is terjedhet.
-10 perccel a formációs kör kezdete előtt a bokszkijárat kinyit, amit a
bokszkijárati lámpa pirosról zöldre váltása jelez. A versenyzők egy
kört tehetnek meg a versenypályán, a kör végén a kiadott rajtfelállás
szerinti helyükre kell állniuk a rajtrácson, és a motorokat le kell
állítaniuk. Abban az esetben, ha egynél több kört kívánnak megtenni,
vagy bármilyen rende llenességet tapasztalnak járművükön, a
bokszutcá ba kell hajtaniuk.
-A versenyzők mindaddig e lhagyhatják a boksz utcát a bokszkijáraton
keresztül, amíg annak lámpajelzése zöld. A rajtvonalon kizárás terhe
mellett nem haladhatnak át.
-5 perccel a formációs kör kezdésének időpontja előtt a bokszkijárat
bezár. Azok a versenyzők, akik ettől az időponttól kezdődően még a
bokszutcá ban tartózkodnak, a sportbírók felügyelete mellett csak a
bokszutcá ból rajtolhatnak. Az ilyen versenyautóknak érkezési
sorrendben, e gymás mö gött kell felsorakozniuk a bokszkijáratnál, a
bokszutca gyors sávjá ban.
- 5 perccel a formációs kör kezdési időpontja előtt a rajtvonalon
felmutatják az 5 MIN feliratú táblát.
- 3 perccel a formációs kör kezdési időpontja előtt a rajtvonalon
felmutatják a 3 MIN feliratú táblát. Azokat a versenyautókat, amelyek
eddig az időpontig nem tudták a rajtrácsot elérni, és az ott kijelölt
helyüket elfoglalni, a bokszutcába kell irányítani. A rajtrácsot a
tisztségviselőkön és versenyautónként két fő szerelőn kívül
mindenkinek el kell hagynia.
- A versenyautókat a rajtrácson a 3 MIN feliratú tábla bemutatásáig
lehet szerelni (beleértve a kerékcserét is). A hűtőfolyadék kivételével
más folyadék utántöltése tilos.
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- 3 perccel a formációs kör kezdési időpontja előtt a biztonsági autó
elhagyja a rajtrácsot, és elfoglalja a versenyigaz gató által
meghatározott ún. rajtkészenléti pozícióját.
- A leading car (felvezető autó) a rajtrács elején lévő pozíciójában
marad.
- 1 perccel a formációs kör kezdési időpontja előtt bemutatják az 1
MIN feliratú táblát. Ekkor minden versenyzőnek a versenyautójában
kell ülnie, és annak motorját be kell indítania. A rajtrácsot a tábla
bemutatását követően mindenkinek el kell hagynia, kivéve az oda
beosztott tisztségviselőket.
- 30 másodperccel a formációs kör kezdési időpontja előtt bemutatják
az 30 SEC feliratú táblát.
Form ációs kör (form ation lap)
-A formációs kör kezdetét a rajtoltató pódiumról bem utatott, lengetett
zöld zászló, valamint a rajlámpán kigyulla dó zöld fény jelzi.
- A formációs kör során a versenyzők a felvezető autó (leading car)
felvezetésével megtesznek egy kört a versenypályán, a rajtfelállás
sorrendjét, valamint a formációt megtartva. A formációs körben a
rajtgyakorlat tilos.
- Amennyiben a versenyző késve tud elindulni a formációs körre,
eredeti rajthelyét mindaddig visszaveheti, ameddig a rajtvonal
átlépésének pillanatában még tartózkodik mögötte versenyautó.
- Amennyiben egy versenyautó önhibáján kívül nem tudott a formációs
kör megkezdésének pillanatában saját rajthelyét megtartva elindulni,
megfelelő körültekintéssel a mellette elhaladt versenyautókat saját
rajthelyének elfoglalása céljából me gelőzheti.
- Amennyiben a versenyző nem tud elindulni a formációs körre, kezét
felemelve kell jeleznie. Miután valamennyi versenyautó elhaladt
mellette, saját erőből, vagy szerelői, illetve a sportbírók segítségével a
versenyautó elindulhat és csatlakozhat a mezőnyhöz, de tilos a
versenypályán haladókat megelőznie, eredeti rajtfelállás szerinti helyét
nem foglalhatja el, rajthelyét üresen kell hagyni. Ha a versenyautó
ismételt kísérletre sem indul be, úgy a bokszutcába kell tolni.
- A formációs kör során indokolatlanul lassan haladó versenyautó
megelőzhető.
- Amennyiben a versenyző nem tudja helyét tartani a formációs körben, de
a mezőnnyel képes lépést tartani, az utolsó rajtpozícióból rajtolhat el.
Jelentős lemaradás e setén a versenyzőt a bokszutcába kell irányítani.
Rajt
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-Amennyiben a formáció megfelelő, a felvezető autó a mezőny elől kiáll a
bokszutcá ba.
- A versenyautók, tartva az előre meghatározott formációt, a célegyenesre
fordulnak. A rajtlámpa eközben piros fényt ad.
- A rajtlámpa piros fényének zöld fényre váltása a rajt pillanata.
- A rajt pillanatától kezdve a formáció felbontható.
-A bokszutcából rajtoló versenyzők számára a bokszkijárati lámpa zöldre
kapcsolása a rajt pillanata.
Új form ációs kör (new form ation lap)
-Ha a versenyigazgató új formációs kör elrendeléséről dönt, a rajtlámpán a
piros fény nem alszik ki, és a rajtoltató pódiumon bemutatják az új
formációs kört elrendelő NEW FORMAT ION LAP feliratú táblát.
Az új formációs körben a felvezető autó nem áll vissza a mezőny elé.
A versenyzőknek be kell rendeződniük a formációs kör szerinti sorrendbe,
és a versenyben vezető versenyző felvezetésével új formációs kört kell
teljesíteniük.
-A versenytáv ilyen esetben nem kerül csökkentésre, az időmérés az élen
álló versenyző célvonalon történő áthaladásakor elindul.
Rajtjel késleltetése (start delayed)
-Bármilyen más, a biztonságot veszélyeztető probléma esetén, vagy
amennyiben az 5 MIN feliratú tábla bemutatása és a rajtjel mega dása között
elkezd esni az eső, a versenyigaz gató dönthet a rajt késleltetéséről. Ilyen
esetben a rajtlámpán villogó sárga fényt kell kapcsolni, és a rajtoltató
pódiumon be kell mutatni a ST ART DELAYED feliratú táblát.
A rajtjel késleltetésének esetén a motorokat le kell állítani. A szerelők
visszatérhetnek a rajtrácsra. A rajteljárás az 5 perces táblától indul újra.
Hib ás rajt (false start)
-A hibás rajt megállapítását ténybírók végzik.
Hibás rajtot követ el a versenyző, ha a rajtlámpa piros fényének kialvása
előtt nem tartja a formációt.
A hibás rajtot elkövető versenyzőt a Felügyelő T estület bokszutca áthajtásos
(drive through) büntetéssel bünteti. A büntetést a rajtvonalnál a lehető
legrövide bb időn belül a versenyzőnek be kell mutatni.

Versen yfutam vég e, cél
Ami kor a versenyben vez ető vers enyző teljes ítette az előírt ( minumum) 25 perc i dőtar tamot, az 1.
bírói poszton bemutatj ák a Las t l ap ( utolsó kör) tábl át.
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Ennek megtételét követően a cél vonal nál lévő sportbírói poszton a versenyfutam vég ét a koc kás
zászl ó l engetésével jelzi k abban a pillanatban, ami kor a versenyben vez ető versenyautó
teljes ítette az előírt vers enytávot.
Ha a vers enyfutamot véletlenül előbb i nti k le, a vers enyfutamot att ól a pillanatt ól teki nti k
befej ezettnek, ami kor a vers enyben vezető aut ó a l eint és kor áthal adt a c él vonalon.
Ha a l eint és val amil yen oknál fog va később történi k, a versenyfutamot az er edeti körsz ám (mi ntha
a lei nt és akkor meg is történt volna) kell értékelni.
A lei nt és után az autók tes znek eg y lassító kör t, mel yet követően köz vetl enül a kijel ölt Parc
Ferme-be hajtanak megáll ás és s egítségnyújtás igénybevétele nél kül ( ki véve a hi vatalos
tiszts égvis el ők s egíts égét, ha az sz üks éges).
Parc Ferm e
A Parc Fer me meg határ ozását az FIA Általános el őír ások 11. pontj a tartalmazz a. A Parc F er me
szabál yok:
•
a lei ntett vers enyzők sz ámár a a vers enyfutam lei nt és ét követően a c él vonal tól a Par c
Ferme bejár atáig terjedő terül etr e
•
a versenyfutamot fel adni kénysz erül t, de értékel hető vers enyz ők sz ámár a, mi ndaddig ,
amíg a hi vatalos j ár művek a Parc F er me- be nem s zállították, a versenypál ya egés z
terül et ére i s vonatkoz nak.
Azt a vers enyzőt, aki
•
a lei nt és után a lehető legrövi debb i dőn belül nem áll be a Parc F er me- be
•
segíts éget vett ig énybe nem hi vatalos sz emél yekt ől
vag y egyéb módon megsz egte a Parc F er me szabál yokat, kiz árják a vers enyből.
A verseny végez tével a Parc F erme- ben a vers enyz őknek a kép és hangrögzítésre al kalmas
esz köz öket ki kell kapc sol ni, és ez en berendez és ek adatrögzítőit ( sz alag ok, memóriakártyák
stb.) lehet őség s zerint el kell távol ítani, és mag ukkal vinni.
A Parc F er me terül et ére cs ak a hi vatal os an kijel ölt sz emél yek léphetnek be, illetve
tart óz kodhatnak ott. A Parc Fer me hel yét a Versenyki írás ban köz ölni kell.
A Parc F er me felol dás áról a Fel üg yel ő T es tül et engedél ye alapján a Vers enyigazgató intéz kedhet,
de mini mális időtartama az i deiglenes eredmények ki függes ztésétől számított 30 perc .

6.

EREDMÉNY KI FÜGGES ZTÉSE, ÓVÁS, FE LLEBBEZÉS

6.1 EREDMÉNY KI FÜGGE SZTÉSE
Minden versenyfutam befej ez ését követően ki függes zt ésre ker ül az i deiglenes eredmény a
Rendez vény hi vatalos hir detőtábláj án.
Az óvási hat áridő az i deiglenes eredménylista ki függesz tése után 30 perc.
A R endez ő köteles versenyfutamonként az óvási hat áridő lej árta után ( vag y ha óvás ér kez ett, az
arra vonatkozó fel ügyel ő testületi döntés után) a hi vatalos és végleges eredménylist át el kész íteni.
Az er edménylistán valamennyi a vers enyfutamon induló vers enyző nevét, N evez őjét, a
versenyautó típus át, és el ért eredményét - függetlenül att ól, hog y értékelhet ően fej ezte be a
versenyt vagy kiesett - fel kell tüntetni.
Hegyi rendez vényeken a Baj noks ágban absz olút eredménylista nem hoz ható nyil vánoss ágra, a
hi vatal os hirdet őtáblán ill etve a média fel é kiz áról ag kategória ( vag y cs oport) er edményeket l ehet
köz ölni, beleértve az i deiglenes eredménylist ákat is .
Az eredménylist át géposzt ál yonkénti bont ásban is el kell készíteni.

48

A R endező kötel es a R endez vény el kész ített hi vatalos er edménylist áját 48 órán belül
•
az MN ASZ titkárság nak
•
a GYB vezetőj ének el küldeni
•

Az MNASZ és a szakág hi vatalos honl apj án közz étenni.. Ennek elmulaszt ás a es et én a
GYB büntet ést szab ki Rendez őre

6.2 ÓVÁS
Az óvási hat áridő lej árta után az eredmény végleges. H a óvás ér kez ett a N emzetközi Sportkódex
előír ás a az irányadóak.
Minden óvást a Sz abál yok el őírás ai nak megfel elően, a Vers enyig azgat ónak, és írás ban kell
benyújtani, az óvási díj eg yidej ű befiz et és e mellett (FIA N emzetközi Sportsz abál yok 13. ci kkel y).
A ténybírók döntés e ellen, amel yet beoszt ás ukban hoznak, val amint az időmérés ellen óvásnak
hel ye nincs.
Amennyi ben az óvás nem megal apoz ott, az óvási díjat nem fizeti k vissz a. Eg yéb esetekben az
óvási díj vissz afiz et és éről a F elüg yelő Testül et dönt.
Az óvási díj:
•
által ános kér désekben:
•
tec hni kai kérdés ekben:
mel yet a Rendez őnek kell befiz etni.

MNASZ díj tábláz at sz erint
MNASZ díj tábláz at sz erint

Tec hni kai óvás esetében
•
az óvás
o
a vers enyaut ó egy meghat ároz ott r ész ére (motor, s ebess ég vál tó, kor mánymű,
fékr endsz er, elektromos ber endez és, kar ossz éria s tb.) terjedhet ki , vag y
o
a versenyautó típusra vonatkozhat
•
amennyi ben az óvás elbírálásához a vers enyaut ó kül önböző al katrész einek megbontás a
és vissz asz erel és e sz üks éges, az óvást benyújtónak az óvási díj mell ett kauci ó eg yidej ű
befizetés e is kötelez ő. A kauci ó öss zeg ét a T ec hni kai F elüg yelő j avaslata alapj án a
Felüg yelőT estület határ ozz a meg.
•
az óvás t benyújtónak kell vis elni e a munkál atok és az esetlegesen fel mer ülő szállítási és
utazási költs égeket, amennyi ben az óvást nem megal apoz ottként bírálj ák el . Abban az
esetben, ha az óvás megalapozott, az vis eli ez eket a költségeket, aki ellen az óvás t
benyújtott ák
•
megalapozatlan óvás eset én, amennyiben az óvás sal kapcs olatos munkál atok (sz erel és ,
átvizsg álás , s zállítás) költs égei meghaladják a befiz etett l et ét ös szeg ét, a kül önbs éget, az
óvást benyújtónak kell vis el nie. H a a köl tség ek al acs onyabban a l etétnél , a különbs ég
viss zat érítésr e kerül
•
a versenyautó fokozott tec hni kai ellenőrzés én rés zt vehetnek:
o
az ellenőrz ést végz ő s zemél yek
o
a F elüg yelő T es tül et
o
a T echni kai F elüg yelő
o
az óvott vers enyző sz erel ői
o
az óvott vers enyző Nevez őjének képvisel ője
•
a tec hni kai ellenőrz és ek eredményét nyil vánoss ágra kell hozni
6.3 FELLE BBEZÉ SI JOG
A F elüg yelő T es tül et döntései ell en az érintett N evez ők fell ebbezést nyújthatnak be a Kódex 180.
cikkel yének, és az MNASZ Általános Szabál yai nak el őír ásai sz erint.
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7.

A FUTAMOK É RTÉ KELÉSE

7.1 INDULÓK
Baj noki r endez vények vers enyfutamán indulónak az a vers enyz ő teki nthető, aki a
versenyfutamban elraj tolt, az az a rajtj el után áthal adt a r ajtvonalon, vag y ha a boxból r ajtolt, a
boxkij árat vonalán (ebben az es etben sz ámár a a raj tjel a boxkijár ati lámpa zöl d jelz ése l esz).
Amennyi ben a vers enyző ez ut án a vers enyfutam feladásár a kénysz erül , nevét az er edménylist án
„kiesett” megj egyzés sel kell felt üntetni .

7.2 A HEGYI FUTAMOK É RTÉKELÉ SE
Az értékel és alapját a r endez vény két versenyfutamának ös szes ített időer edménye képezi,
mégpedig úgy, hog y a l egjobb hel yezett az a vers enyző, akinek az öss zes ített időer edménye a
legkeves ebb. A további hel yezés ek sorrendjét az időeredmények növekvő sorrendje adja.
Értékel ésre csak mind a két vers enyfutamon c élba ér kező versenyz ő kerül.
A vers enyfutamok össz esítésekor nem kerül értékel ésre az a vers enyző, aki az adott géposz tál y
legjobb i dej ének több, mint 150%- át futotta. Holtvers eny esetén a másodi k értékelt
versenyfutamban elért j obb eredmény a döntő. Vis major ok miatt megszakított vers enyfutam
értékel ésér ől a Gyors as ági Biz otts ág dönt.
7.3 A KÖRPÁLYÁS FUTAMOK ÉRTÉKEL ÉSE
A Baj noki F utam első hel yez ettje az a vers enyző l esz, aki a r endez vény versenyfutamán a
Vers enykiírás ban sz ereplő időtartam + 1 kör teljesítése után a l eintés kor els őnek haladt át a
cél vonalon. A további sorr end megáll apítás a a vers enyz ők által telj esített i dőtartam (a körsz ámok
figyelembe vételével), ill etve eg yenl őség es et én, a c él vonal on való áthaladásuk s orrendj e al apj án
történi k.
Értékel ésre az a vers enyző ker ül, amel y a kateg ória győz tes e által megtett versenyt áv 75%át(teljes körsz ámok figyelembe vétel ével) telj esítette. Az e felt ételt nem teljes ített i ndulókat az
eredménylist án „ kies ett”-ként s zer epeltetni kell.
A lei ntésre nem ker ült, de az előbbiek s zerint (75%) értékel hető versenyz ők azonos körszám
esetén az általuk teljesített táv (a körsz ámok fig yel embe vétel ével) megtétel éhez sz ükség es i dő
alapján értékel endőek.
Holtverseny es et én az éri ntett vers enyz ők által el ért hel yez és ek pontj ait öss zeadj ák, és eg yenlően
megosztj ák köz öttük.
Az évad végén megrendez ésre kerül ő 3 futamos rendez vény utolsó futama dupla pontozással
kerül ki értékelésr e.
7.4

EGYÉNI ÉRTÉKELÉ S

7.4.1. Gépo szt ály értékelés
Az I. és II. kategóri ában a Futamokban el ért
baj noki pontokat a versenyz ők:
1. hel yez ett…… ….. 10 pont
2. hel yez ett…… ….. 8 pont
3. hel yez ett…… ….. 6 pont
4. hel yez ett…… ….. 5 pont
7.4.2 Már kakupák értékelése
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hel yez és ük alapján az al ábbi ak sz erint kapnak
5.
6.
7.
8.

hel yez ett…… ….
hel yez ett…… ….
hel yez ett…… ….
hel yez ett…… ….

4
3
2
1

pont
pont
pont
pont

A V. kategóriában (FIA, OB, J uni or cs oportok) a F utamokban elért hel yezésük al apján az alábbiak
szerint kapnak baj noki pontokat a versenyz ők:
1. hel yez ett…… ….. 20 pont
9. hel yez ett…… ….
7 pont
2. hel yez ett…… ….. 17 pont
10. hel yez ett……… .
6 pont
3. hel yez ett…… ….. 15 pont
11. hel yez ett……… .
5 pont
4. hel yez ett…… ….. 13 pont
12. hel yez ett……… .
4 pont
5. hel yez ett
11 pont
13. hel yez ett
3 pont
6. hel yez ett
10 pont
14. hel yez ett
2 pont
7. hel yez ett
9 pont
15. hel yez ett
1 pont
8. hel yez ett
8 pont
Futamonként a vers enyzők 1- 1 plusz pontot kapnak a következ ők s zerint:
Hegyi futam:
leggyorsabb edz és i dő – 1 pont
leggyorsabb vers eny futam – 1 pont
Pál yaverseny:
Az i dőmérő edzés g yőztese – 1 pont
Vers enyben teljes ített l eggyors abb kör – 1 pont
Az év végi értékel és nél 3 futam mínusz olásr a kerül . Cs ak ol yan futam mi nuszol ható, mel yen a
versenyz ő elindul t.

Az VII. kategóri ában a F utamokban elért hel yezésük alapján az al ábbi ak s zeri nt kapnak pontokat
a versenyz ők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hel yez ett…… …..
hel yez ett…… …..
hel yez ett…… …..
hel yez ett…… …..
hel yez ett
hel yez ett
hel yez ett
hel yez ett

20
17
15
13
11
10
9
8

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

9. hel yez ett…… ….
10. hel yez ett……… .
11. hel yez ett……… .
12. hel yez ett……… .
13. hel yez ett
14. hel yez ett
15. hel yez ett

7
6
5
4
3
2
1

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

Futamonként a vers enyzők 1- 1 plusz pontot kapnak a következ ők s zerint:
Hegyi futam:
leggyorsabb edz és i dő – 1 pont
leggyorsabb vers eny futam – 1 pont
Pál yaverseny:
Az i dőmérő edzés g yőztese Pole pozíció – 1 pont
Vers enyben teljes ített l eggyors abb kör – 1 pont
A s oroz atban 2 futam az év végén mínusz olásra ker ül. Cs ak ol yan futam mi nuszol ható, mel yen a
versenyz ő elindul t.
A IX. kategóri ában a Futamokban el ért hel yezés ük alapján az alábbiak sz erint kapnak baj noki
pontokat a vers enyzők: (eg yéb pontoz áss al kapcs ol atos infor máci ók j elen Al apki írás 17.5. pontja
alatt talál hat ók)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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hel yez ett…… …..
hel yez ett…… …..
hel yez ett…… …..
hel yez ett…… …..
hel yez ett
hel yez ett
hel yez ett
hel yez ett

20
17
15
13
11
10
9
8

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

9. hel yez ett…… ….
10. hel yez ett……… .
11. hel yez ett……… .
12. hel yez ett……… .
13. hel yez ett
14. hel yez ett
15. hel yez ett

7
6
5
4
3
2
1

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

7.5 CSAPAT É RTÉKELÉ S
Csapatvers eny cs ak akkor értékelhet ő, ha leg alább két cs apat nevez ett az 5.1.2.1.2 pontban
foglaltaknak megfelel ő, adott kategóri a cs apatvers enyébe.
Az értékel és nél a két j obb er edményt elér t cs apattag er edményét kell fig yelembe venni, és azokat
össz eadni. A cs apatok er edményeként a cs apattagok ál tal megsz erzett gépos zt ál y pontok
össz egét kell teki nteni. A c sapatversenyben az a c sapat értékelhet ő ahol l egalább eg y vers enyző
értékel hetően befejez te a vers enyt. A cs apatvers eny a rendez vényen lebonyolított futamok
össz esített eredménye alapján kerül értékelésr e.
7.6 A VERSEN YEK FUTA MONKÉNTI DÍJAZÁ SA, E REDMÉNYHIRD ETÉS
Az eg yes futamok után a R endező kötel es díj akat biztosítani az al ábbi ak figyelembe vételével:
(Amennyi ben a r endező kívánja, további díjakat is átadhat.)
•
Kör pál yás Rendez vényeken: OB I. kateg ória vers enyfutamai nak absz olút első hár om
hel yez ettj ét s erleg díj az ásban ( amennyiben a 2000 c cm alatti és fel etti kategória köz ös
futamban i ndul, úg y a 2000 cc m al atti kateg ória 1- 3. hel yez ettje és a 2000 c cm feletti 13. hel yez ettje serleg díj az ásban)
•
azon g éposz tál yokban, ahol legal ább 5 vag y több indul ó vers enyző volt, a géposzt ál y
első három hel yezettjét s erleg díjazás ban
•
II. kategóri a els ő három hel yez ettjét s erleg díjaz ás ban ( mi n. 5 i nduló es et én)
•
V. kategóri a F IA els ő három, OB els ő három, J uni or, Seni or és Ladi es els ő hel yez ettjét,
1600 c cm kategóriában, az els ő három hel yez ettj ét (mi n. 5 i nduló esetén) 1300 cc m
kategóriában.
•
a VII. kategóri a els ő három hel yez ettj ét serl eg díj az ásban ( min. 5 i ndul ó esetén),
kategóriánként az első hel yezett ( min. 3 i nduló es et én)
•
•

az első három cs apatot, a rendez vény utolsó futama utáni ös szesített er edmény
alapján, serl eg díj az ás ban
a IX. kategória 1-3. hel yez ett és az 1. hel yez ett csapatvez etőj e valami nt a „Rookie” és
a „Ladies” csoport 1. hel yez ettjei s erleg díj azásban,

•

Hegyi futamok esetén: a teljes ponts zámmal értékelt géposztál yokban az els ő hár om
hel yez ettet serl eg díjaz ás ban,
kell r ész esítenie. Amennyi ben cs ak eg y értékel het ő vers enyző, vag y csak eg y értékelhet ő cs apat
van, ők díj azásban nem r ész esül nek.
7.6.1. Er edm ényhird etés
Kör pál yás R endez vényeken az el őbbi ekben felsor olt, kötel ezően díjazandó versenyz őknek
kötelez ő a díj ki oszt ó pódi umon
•
időben ( a Parc Fer me-be érkez ést követően 5 perc en belül)
•
megfel elő öltöz etben ( versenyz ői over allban, vag y a cs apat formar uhájában)
megjelenni ük.
Az eredményhirdet és r angjához nem méltó öl töz et, vag y vis el kedés, illetve kés és, vag y a
megjelenés el mulas ztása es et én az érintett versenyz ő N evez őjét a GYB az al ább fels orolt
büntet és ekkel sújtj a. A baj noks ág eg ész évét tekintve a büntet és mértéke els ő esetben 50.000.Ft, más odi k es etben 100.000.-Ft, mi nden további esetben 200.000.-Ft. Ez alól ki vétel vis major,
vag y a verseny hi vatalos or vos a által igaz olt betegs ég, r ossz ullét, a GYB és/vag y F elüg yelő
Test ület engedél ye. Ez ekben az es etekben megfel elő ruházatban a cs apatból kell képvisel őt
biztosítani a díj átvételére.
A versenyz őt első es etben figyel meztet ésben, más odi k esetben az adott futamról val ó kiz árás
büntet éss el s újtja a GYB.
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7.7 A RENDEZVÉNY HIVATALO S DÍJKIOSZ TÓ ÜNNEPSÉGE (HEGYI FUTAMOK E SETÉN)
A R endez vény hi vatalos díj ki oszt ó ünneps égét a versenynap futamai nak végén, a hi vatalos
eredménylista kif üggesz tés e után, a Vers enykiír ásban meg határ oz ott hel yen és i dőben kell
megtartani . A díj kios zt óról való távol maradás büntet és e a 7.6.1. pontban l eírtaknak megfelel ően.

8.

A BAJ NOKS ÁG ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA

A Baj nokság éves értékelés e a Bajnoki R endez vények val amennyi megrendez ett Futamának
figyelembe vétel ével történi k.
Az éves Bajnoks ágban cs ak az a vers enyz ő értékel hető, aki ug yanabban a gépos zt ál yban a
megrendezett Baj noki F utamok l egal ább 50%- án r észt vett, vag yis aki a Rendez vényre
benevez ett, a g épátvételen vers enyaut óját átvett ék.
Az éves cs apat értékelés t valamennyi vers enyfutam er edménye al apj án kell el végez ni.
Amennyi ben a Baj nokság s orán val amel y g éposz tál yban ninc s öt, túraautók es et ében három
értékel hető vers enyző, akkor az MNASZ Sporttanács a GYB j avaslat ára, az adott géposz tál yban
a Baj noks ágot utól ag töröl heti, és ebben az es etben nem is hirdet er edményt. A F or mul a Renault
Classe 1 cs oportban 3 induló esetén, a F ormul a R enault Cl ass e 2 c sopor tban 5 i nduló es et én
kerül nek ér tékelésre.
A Baj noks ág végleges er edménylist áját val amennyi nevez ő r ész ére meg kell kül deni.
8.1

EGYÉNI ÉRTÉKELÉ S

8.1.1 Gépo sztály ért ékelés
A géposzt ál y s orrend meg állapítás a az éves Baj nokság F utamai ban sz erzett géposzt ál y pontok
össz esítés e al apj án történi k. Cs ak az ker ül ér tékelésre, aki a versenyek l egalább 50%-án r észt
vett.
Ponteg yenlős ég esetén a s orrendet az alábbi ak s zerint kell eldönteni:
•
•

több els ő, más odi k, har madi k stb. hel yez és sz erint,
további hol tvers eny esetén a vers enyzők azonos hel yez etteknek tekintendők.

Val amennyi g éposztál y g yőz tese elnyeri a "Magy ar Autós Gy orsasági Bajno kság Gépo sztály Bajnoka "
címet.
Az egyéni Baj nokságban valamennyi gépos ztál y s orrendj e közz étételre kerül.
8.1.1.2. Ab szolút ért ékel és
Az I. kategóri a (túraaut ók) 2000cc m fel etti és alatti géposz tál yaiban év vég én a vers enyz ők
abs zol út s orrendben is értékel ésre ker ülnek.
A Bajnoks ág éves értékel és e a Baj noki R endez vények valamennyi megrendez ett futamának
figyelembe vétel ével történi k.
Az éves Baj nokság ban c sak az a versenyz ő értékelhet ő, aki a megr endezett Baj noki F utamok
legalább 50%- án
r észt vett, vag yis aki a R endez vényr e benevezett, a gépátvétel en
versenyautój át átvették.
Pontj ai kat futamonként a géposztál y pontozás nak megfelel ően kapják ( 7.4.1) , értékel és ük a 8.1.1
pontban l eírtak szeri nt történi k.

8.1.1.3 Márkakupák ( V.,VII. és IX. kateg ória) értékelése
Az eg yes már kakupákban a s orrend megállapítás a az éves Bajnoks ág F utamaiban sz erz ett
már kakupa pontok össz esítés e al apj án történi k. Pontegyenlős ég esetén a géposz tál y ér tékeléssel
azonos sz empontok alapj án kell a holtversenyt el dönteni .
Egy éni érték elés
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V. k ategória Swift C up Eur ope
Az első hel yezett elnyeri az Swift Cup Europe Kupát,
•
A 2-3. hel yezett vers enyző serl egdíj azásban, részesül
A Swift Cup Eur ope g yőztes e elnyeri a „ Sw ift Cup Europe Bajnoka" címet.
VII. k ategória Lotus C up Eastern Europe
Az első hel yezett elnyeri a Lotus C up Eastern Europe Kupát,
•
A 2-3. hel yezett vers enyző serl egdíj azásban, részesül
A Lotus Cup Eas ter n Eur ope g yőztes e elnyeri a „ Lotus Cup Eastern Europe Bajnoka" címet.
IX. kategória RCM C up
Az első hel yezett elnyeri az RCM Cup Kupát,
•
A 2-3. hel yezett vers enyző serl egdíj azásban, részesül
Az RCM C up g yőztes e el nyeri az „ RCM Cu p Bajno ka" c ímet.
Hegyi Bajnoks ág ér tékelése
A Baj nokság éves értékelés e a Bajnoki R endez vények val amennyi megrendez ett Futamának
figyelembe vétel ével történi k
Géposzt ál yonként amennyiben 5 induló vers enyző volt, az els ő hár om hel yez ett s erleg díjazás ban
részesül. Amennyi ben adott géposzt ál yban 3 i nduló volt, az els ő hel yez ett s erleg díjazás ban
részesül.
8.2 CSAPAT É RTÉKELÉ S
A cs apat sorrend megállapítás a a Baj noks ág F utamai ban elért cs apat pontszámok al apj án
történi k. A csapat értékelés nél a Bajnoks ág valamennyi F utamát fig yelembe kell venni.
Ponteg yenlős ég es et én a gépos zt ál y értékeléss el az onos s zempontok alapján kell a holtversenyt
eldönteni.
A c sapatverseny g yőz tes e el nyeri
Csapatbajnoka" c ímet.

a

"Magy ar Autós Gy orsasági Bajnokság kategória/ku pa

8.3 A BAJNOK SÁG DÍJAZÁSA
A M ag yar Nemz eti Autós ports port Sz övets ég valamennyi géposz tál y első három hel yezettje, és a
csapatvers eny els ő három hel yez ettj e sz ámár a val amint jel en Alapkiír ásban részl etez ett
díjazás oknak megfel elően serl egdíj az ást biztosít.
8.4 AZ ÉVES DÍJKIO SZTÓ ÜNNEPSÉG
Az éves díj kioszt ó ünneps égre az MN ASZ által kül ön meghir detett i dőpontban és hel ys zínen kerül
sor. Az ok a vers enyz ők, aki k az éves díj ki osz tón nem j elennek meg, a díjra nem tarthatnak igényt
(ki vétel vis major es ete).

9.

AZ ALAP KIÍRÁS É RVÉNYESSÉGE

Jelen Alapkiír ást az MN ASZ Sporttanács a jóváhag yta, és az ér vényes a j óváhag yás tól 2016.
dec ember 31-ig.
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1. SZ. MELLÉKLET:SPECIÁLIS INFO RMÁCIÓK A RENDEZVÉ NYRE
A Rendezvény megnevezése:

hel ys zíne:
idej e: 2016.

hó

nap

A Rendezvény Rendezője:
Címe:
Telefon / Tel efax száma:
Email c íme:

A Rendezvény a HANKOOK Duna – Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság ……... Futama,

a Rendezvény az FIA s zabály ok és a z Autós Gy orsasági Alap kiírás 2 016. s zerint kerül lebony olításra.

Nevezési zárlat: 2016

hó

nap 24 ór a
(pos tabél yegző kelte)

Nevezési díjak fu tamonként:
Az egyéni nevez ési díj 1600 cc m-ig
Kés ői nevez és 1600 cc m-ig

Hel yszíni nevez és 1600 c c m-ig

200.- Eur o ( mel y össz eg az ÁF A-át tartalmazz a).
225.- Eur o ( mel y össz eg az ÁF A-át tartalmazz a)
(a nevez ési z árlat után és a vers eny admi nisztratív
átvételét
megel őző 48 óra közötti i dőtartam)
250.- Eur o ( mel y össz eg az ÁFA- át tartal maz za)

Az egyéni nevez ési díj 2000 cc m-ig
225.- Eur o ( mel y ös szeg az ÁF A-át tartal mazz a).
Kés ői nevez és 2000 cc m-ig
250.- Eur o ( mel y össz eg az ÁF A-át tartalmazz a)
(a nevez ési z árlat után és a vers eny adminisz tratív átvételét megelőző 48 óra köz ötti időtartam)
Hel yszíni nevez és 2000 c c m-ig
275.- Eur o ( mel y össz eg az ÁFA- át tartal maz za)
Az egyéni nevez ési díj 2000 cc m fölött 250.- Eur o ( mel y ös szeg az ÁF A-át tartal mazz a).
Kés ői nevez és 2000 cc m föl ött
275.- Eur o ( mel y ös szeg az ÁF A-át tartal mazz a)
(a nevez ési z árlat után és a vers eny admi nisztratív
átvételét
megel őző 48 óra közötti i dőtartam)
Hel yszíni nevez és 2000 c c m fölött
300.- Eur o ( mel y ös szeg az ÁF A-át tartalmazz a)
Fenti díjak forintban is fiz ethetők. Ekkor az MNB napi középárfol yama az átsz ámítás al apj a.
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A Rendezvény tis ztségv iselő i:
Sportfelüg yelő Tes tül et vez et őj e:
Tagjai:
Vers enyig azgat ó:
Pál yabírók vezetőj e:
Vers enytitkár:
Tec hni kai felüg yelő:
Gépátvétel vezet ő:
Időmér és és értékel és vez et ő:
Vers enyor vos:
………
………… ……… ……..
Gyors beavatkoz ó sz olgál at vez et ője:
………… ……… ..
Médi a felel ős:
………… ……… ……… ……..
Szakági megfigyelő: … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .
Két vagy három futamból álló R endez vény esetén a tis zts égvis el ők névsor ában
Nincs változ ás

□

az alábbi változás( ok) van(nak):

Gépköny vezés:
hel ys zíne:
idej e: 2016.

hó

nap

tól,

ig

hó

nap

tól,

ig

hó

nap

tól,

ig

hó

nap

tól,

ig

Adminisztratív átvétel:
hel ys zíne:
idej e: 2016.
Technikai gépátvétel:
hel ys zíne:
idej e: 2016.
Pótgépátvétel:
hel ys zíne:
idej e: 2016.

Verseny zői eligazítás (amennyiben szükséges tartani, a 2./3. F utam eli gaz ításának időpontját és
hely ét tar tal mazó Végrehajt ási utasítást a hirdet őtábl án teszik k özz é):
hel ys zíne:
idej e: 2016.
A verseny futamok távja az első Futamban:
Ha v an,
a versenyfutamok távja a második Futamban:
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hó

nap

óra

perc + 1 kör ( vag y felfut ás)

perc + 1 kör ( vag y felfut ás)

km

km

a versenyfutamok távja a harmadik Futamban:

perc + 1 kör ( vag y felfut ás)

km

A Rendezvény teljes időterve beleértve a betétprogramokat is (Fordul ónk ént a sz abad, és i dőmérő
edz és ek, vers enyfutamok , betétpr ogr amok):

A Forduló( k) d íjazása az Autó s Gy orsasági Alap kiírás s zerint történik

Díjkio sztó
hel ys zíne:
idej e: 2016.

hó

nap

óra

perc

Hegy i Rendezvény esetében a pálya rajza:
Boxo k és /vagy depó
igény lés
módj a:
idej e:
Hegy i Rendezvény esetében
elhel yez kedése
a depó rajz a, ki osz tása:
Egy ebek: (a R endez ő közlendői)
Kelt...................................... 2016. ............................hó..............nap

........................................................
A R endező al áírása
Fentie k alapj án a Rendezvény t az MNA SZ Au tós Gy orsasági Bizo ttsága ...... ............ szám alatt jóváhagy ta.
Budapest, 2016.
.........................................
Autós Gyorsasági Bizotts ág
Vez et ő
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10. NEMZETI TECHNI KAI ELŐÍRÁS OK
10.1. A ÉS N C SOPOR T
Az A és N csoportban a Rall ye 1 oszt ál yr a vonatkoz ó nemz eti techni kai el őír ások hasz nálhat ók a
Magyar
Baj nokság futamain.
A H 01/94 homologiz ációs sz ámú Opel As tra Kupás vers enyaut ók amennyiben megfelel nek
homologiz ációs lapjuk és az A cs oport el őírás ai nak, akkor indul hatnak A- 1600- ban a M ag yar
Baj nokság ban.
A H 01/03 homologiz ációs sz ámú vers enyaut ók mi ndenfajta változtatás nél kül indulhatnak a
baj nokság N- 2000 kategóriáj ában.
Lej árt homológ A és N cs oportos versenyaut ók indulhatnak a Mag yar Baj nokság A és N
csoportj ában amennyi ben megfelel nek a homológizációs lapjuknak és az ér vényben l évő
csoportr a vonatkoz ó tec hni kai el őírás oknak.
10.2 . F C SOP ORT
Enged élyezett g épjár művek
Az autóknak mereven z árt, nem felnyi that ó tetej ű sz éria modell eknek kell l enniük.
Meg kell fel elni ük az F IA J függelék 251-253 ci kkel y előír ás ainak az alábbi módosítás okkal.
Kipufogó
J függel ék 252. ci kkel y 3.6 pontj a sz erint.
Üzem an yag:
Az FIA és az MNASZ sz abál yainak megfelel ően.
Gumiabron csok és kerekek
A teljes ker eket (teljes kerék = tárcsa + perem + felf újt gumi abr oncs) bár mi kor mér ve, annak bele
kell
férni e eg y U alakú i domszer be, a mérés t a gumiabroncs talajj al nem érintkez ő r ész én kell
el vég ezni .
Az i domsz er mérete a motor hengerűr tartal mának függvényében a következő:
Heng erűrtartal om

Méret

1400 cc m-ig

9”

1400 cc m fel ett – 2000 cc m-ig

10”

2000 cc m fel ett – 2500 cc m-ig

11”

3500 cc m al att

12”

3500 cc m fel ett

14”

Az F- 1600 gépos zt ál yban a felni mérete 15” mér etig elfog adott.
16” es et én 10 kg, 17” vag y a fölötti méretnél 20 kg- mal növekszi k a mi ni mális súl y az el őírthoz
képes t. A túraaut ók 2000 cc m al atti kategóri áiban a spri nt és enduranc e versenyeken a Hankook
gumi abr oncs has ználata kötel ez ő, j elen Alapkiír ás 2. számú mellékl ete s zerint.
A tárcs a átmér ője sz abad.
Hátsó világ ítás
Minden aut ót 2 db piros fényű ködl ámpa típusú háts ó l ámpával kell felszer elni ( mi n. meg világított
terül et: 60 cm2, az eg yes iz zók min. 15 W- osak) vag y 2db FIA által homol ogizált es ől ámpával és
ezeknek az aut ó eredeti féklámpái val eg yütt kell működnie, vagy azt hel yettesíteni ük kell. A háts ó
lámpákat nem sz abad a földt ől 1,50 m-nél magas abbra, 0.5m- nél al acs onyabbr a felsz erel ni.
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A lámpáknak az aut ó hosszteng el yér e néz ve szi mmetrikus an és a keresz ttengel yével
pár huz amosan kell elhel yez kedniük, és hátulr ól láthat ónak kell l enni ük. A LED- del felszer elt háts ó
lámpák eng edél yezettek.
Vonószem
Elöl és hátul eg yaránt fel kell s zer elni. A vonósz emek az aut ó fel ülnéz eti kerül etén nem
nyúl hatnak túl, és vil ágoss árga, piros, vag y nar ancss árga sz ínűre kell fes teni őket.
A vonósz emeket ol y módon kell fels zer elni ( és j elöl ni), hog y az okat a biztons ági sz emél yzet
könnyen megtalálj a, és a vers enyaut ó vontatásár a al kal masak leg yenek.
A vezetőü lés, rögzít és
A versenyz ők ülései nek az FIA által homologizál taknak kell lennie és az ok nem módosíthat ók.
Minden vers enyz ő ülés ének fej táml ával kell r endel kezni e.
Beépítés ének meg kell felelni e az J függelék 253. Ci kkel y 16. pontj ában foglaltaknak.
Szélvédő k és ab lako k
Ragasz tott üvegből vag y poli kar bonát műanyagból kell készül niük, s az abl akoknak is biz tons ági
üveg ből vag y poli kar bonát műanyagból kell lenni ük.
Amennyi ben műanyag ból kész ül nek, ezek vastagsága 3 mm-nél kis ebb nem lehet.
A gépátvevőknek el kell utasítani uk az ol yan gépjár műveket, amel yeknek rétegel t sz él védői ol y
mértékben kár os odtak, hog y az a kil átást akadál yozz a, és fennáll annak a val ószínűs ége, hogy az
esemény s orán, további törés t sz envednek.
Átlátsz ó fólia engedél yez ett, egyéb fóliák hasz nálat át a vers enykiír ásban kell engedél yez ni.
Pótlólag os, vag y nagyobb kapacit ás ú abl akmos ó tart ál y fels zer elés e eng edél yezett. Ez t a tart ál yt
kiz áról ag cs ak a sz él védő tisztítás ára lehet használni .
Pótker ekek
Tilosak.
Üzem an yag-tartály
Ha nem az er edeti üz emanyagtart ál y van beszer el ve, akkor annak az FIA által homologizált,
mini mum FT 3 1999 biztons ági üzemanyagtart ál ynak kell l ennie és meg kell fel elni e a J függel ék
253ci kkel y 14 pontja el őír ásai nak. Az üz emanyagtart ál ynak, a kész enl éti tart ál ynak, az
üzemanyag szi vattyúnak val amint az üzemanyag ellátó rends zer mi nden elemének a karossz éria
bur kolatától l egal ább 30 c m távols ágra kell el hel yez kedni e oldal és hossz anti irányban a
vez et őfül kén kívül . A üz emanyagtartál yt és a betöltő csövét el kell vál asztani a vezetőfül kétől egy
tűz biztos válaszfallal, vag y eg y további bur kol attal, amel y mindkét es etben szi várgásmentes,
lángbiz tos és tűz álló, és ami megakadál yozz a a üz emanyag utas tér be jut ás át vag y a ki pufogó
rendsz errel való érintkezését.
Ha az üzemanyagtart ál yt a csomagtér ben hel yezi k el és a háts ó ül éseket el távolítj ák,
szivárgás mentes , l ángbi ztos és tűz álló vál aszfallal kell az utasteret az üz emanyag-tartál ytól
el vál asztani. Azon g épj ár műveknél , mel yeknél az utastér (vez et őfül ke) és a cs omagt ér eg y ter et
al kot (hatc hbac k ki alakítású), a vezetőfül ke és a tart ál y köz ött lehets éges eg y átlátsz ó, nem
éghető műanyag ból kés zült nem s zer kez eti válas zfal hasz nálata.
Az üzemanyag-tart ál yokat megfelel ően kell védeni és rögz íteni a karossz ériához vag y az
al váz hoz.
Az üzemanyagtart ál yban hull ámzás gátl ó szi vacs hasz nálata j avasol t.
Az üzemanyag szi vattyú( k) cs ak a motor működésekor és az i ndítási fol yamat al att működhetnek.
Lehetőség van egy 30 liternél kis ebb tér fogatú, megfel elő szilárdság ú, eg yedi g yár tás ú
üzemanyagtart ál y bes zer elés ére.
Kormán yo szlop
A kormányz árat el kell távolítani. A kor mányoszlopra vagy a sz éria autóból sz ármaz ó g yűrődő
elemet kell felsz erel ni, vag y cs ukl ókkal kell felszer elni.
Biztonsági öv
Kötel ező legal ább hatpontos biztonsági övet felsz erel ni, amel y megfel el a J függelék 253 ci kkel y
6. pont el őír ásai nak.
A két vállpántnak különáll ó rögzítési pontokkal kell r endel kezni e.
Körg yors as ági vers enyen az öveket forgóc satos kiol dór endsz errel kell felsz erel ni.
Vízhűtő
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Típusa és kapacit ás a sz abadon vál aszthat ó. Elhel yezés e tetsz őleges, felt éve, hogy nem nyúli k be
a vez etőfül kébe.
További hűtőventillátorok felsz erel ése megengedett.
Hűtőzs alu besz erelhet ő, ez azonban nem er edményez heti a karos széri a megerős ítését.
A hűtő l evegő beár aml ási és ki áraml ási fel ülete a kar ossz érián maxi mum ol yan nag yság ú lehet,
mint a hűtő fel ülete.
Külső lámp ák
Eltávolíthat ók felt éve, hog y a karossz érián az ebből eredő nyílás okat befedi k.
Minden ilyen borításnál, eg y 30c m2 ter ület ű nyílás hűtés sz empontj ából s zabadon hag yhat ó.
A borítás oknak össz hangban kell lenni ük az aut ó eredeti sziluettjével.
Biztonsági bukó ketrec
A J függel ék 253. 8 ci kkel yében el őírt módon kötelez ő.
Pad lózat i szőnyeg ek
A padlóz ati szőnyegeket el l ehet távolítani.
Tűzoltórendsz er ek
Beépített automati kus rendszer hasz nál ata j avasolt. Kézi készül ék használ ata kötelez ő, J
függelék 253. ci kkel y 7.3 pontjának megfel elően.
Min im ális tö meg
A versenyautók mini mális tömeg e a hengerűrtartalom függ vényében:
Benzines aut ók es et én:
Heng erűrtartal om

Minimális tömeg

1400 cc m-ig

700 kg

1400 cc m fel ett – 1600 cc m-ig

800 kg

1600 cc m fel ett – 2000 cc m-ig

900 kg

2000 cc m fel ett – 2500 cc m-ig

960 kg

2500 cc m fel ett – 3000 cc m-ig

1030 kg

3000 cc m fel ett – 3500 cc m-ig

1100 kg

3500 cc m fel ett – 4000 cc m-ig

1150 kg

4000 cc m fel ett – 5000 cc m-ig

1150 kg

5000 cc m fel ett

1150 kg

Diesel aut ók es et én:
Heng erűrtartal om

Minimális tömeg

1600 cc m-ig

1000 kg

1600 cc m fel ett – 2000 cc m-ig

1000 kg

2000 cc m fel ett - 3000 cc m-ig

1100 kg

3000 cc m fel ett

1150 kg

Mérést a J függel ék 255. ci kkel y 4.3 pontjában meghat ározottak sz erint kell vég ezni .
F-1600 géposzt ál yban a sz ekvenciális váltóval sz erelt versenyaut ók es et ében a tábláz atban
szereplő tömeg hez 40 kg büntet ős úl yt kell hoz záadni, a középmotorral sz erelt g épkoc si k esetén
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további 40 kg, valami nt a háts ó kerék meg hajtás ú gépkocsi k is 40 kg büntetős úl yt kapnak
mel ynek eredménye a mi nimális tömeg. A s úl yok megl étér ől, behel yezés ér ől a vers enyz ő köteles
gondos kodni .
F-2000 gépos zt ál yben a háts ó ker ék meghajtás ú g épkocsi k 20 kg büntetős úl yt kapnak.
Karo ssz ér ia- alváz
a) Karos széri a
Az eredeti kaross zéria külső for mája és anyaga meg változ tathat ó fig yelembe véve az
aer odi nami kai esz köz ökre vonatkoz ó előír ás okat.
A kaross zéria maxi mális sz él esség e ( T ükrök nél kül) maxi mum 2000 mm l ehet.
Abl akt örlők al kal maz ás a tetszől eges , de l egal ább eg ynek üz emképes nek kell lenni e.
b) Karos széri a – Al váz
A s oroz atg yártás ú fő vázsz er kez eteken és al váz on változtatások esz közöl hetőek az MNASZ ATBvel történt egyeztet és al apj án.
Négy kerék hajtásra val ó átalakítás c éljából a kar ossz éria módos ítható , de a hozz áadott
anyagoknak vas tar tal múnak és a kar ossz ériához heges ztettnek kell lenni ük.
c) Ajt ók, motorház- és c somagtér tető
Ezek anyaga és kial akítás a tetszől eges .
Az ajtók zs anérjai és a zárs zer kez et sz abadon vál asz that ó, de mindkét ol dal on kívülről és belülről
egyaránt nyi that ónak kell l enni e.
A hátsó ajt ókat hegesz tés sel r ögzíteni lehet.
A motor ház- és cs omagt ér tető z sanérj ai, valami nt zársz er kezetük sz abadon választható, de
mindegyi k il yen karossz ériael emet 4 ponton rögzíteni kell, kívülről való nyit ás ukat l ehet ővé kell
tenni.
Az eredeti z árelemeket el kell távolítani.
A motor háztetőn szell őz őnyílás ok alakíthatók ki felt éve, hog y ezek nem tes znek l áthatóvá
mechani kai al katrészeket.
Lehetőség van mind a négy ajtó ablakainak nyit ósz er kezetének elt ávol ításár a, vag y eg y
elektromos abl akemel ő mechani kus sal val ó cs eréj ére.
d) A vezet őfül ke sz ellőz őnyíl ás a
Engedél yezett eg y vagy két sz ellőzőnyíl ás ki alakítás a az autó tetején az alábbi ak szeri nt:
- maxi mális magas ság 10 c m
- az el moz dulás a tető els ő harmadában
- zsanér ok a háts ó él en
- a teljes nyi tási sz éless ég: 500 mm
A fűtőrendszer ki szer elhet ő.
Aerodin am ikai elemek
a) Els ő aer odinami kai el em:
Szabadon válasz that ó anyag ú és a for máj ú elem, amel yet a következ ők határ olnak:
- az első kerekek tengel yén ker esz tül menő függőleg es s ík és az ajt ók nyíl ás ának als ó sz élén
átmenő vízszi ntes sík (J függelék 279-3. ábr a),
- az autó teljes hossz a,
- elölről , függőleg esen néz ve az autó l ökhárítój a plus z 10c m.
A lökhárító és az al váz köz ött ütközési energiát elnyelő el emeket kell besz erel ni.
A lökhárítóban egy vagy több nyíl ás képez het ő ki ( az ajt ók nyíl ás ának als ó sz élén áthal adó sík
felett), de az íg y kial akított nyíl ások össz es fel ülete nem lehet több 2500 c m2- nél .
Ezek a nyílások nem bonthatják meg a l ökhárító sz er kez eti eg ys égét.
Az első aerodinami kai el emek mini mális vastagság a 2 mm.
Háts ó aer odi nami kai elem
A végeinek a kar ossz ériához szilár dan kell c satlakoz niuk, és az autó tükrök nél küli maxi mális
szélesség énél nem lehet sz élesebb.
Az elemek mi nimális vastags ága 2 mm .
Sár védők
A "s ár védő" fogal mának meghat ároz ása a J függel ék 251.2.5.7 ci kkel yének megfelel ő. A
sár védők anyaga és for máj a sz abadon vál asztható.
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Minden kieg észítő sár védő elem min. 0.5 mm vastagságú kell leg yen.
A s ár védők bur kolatának a kerekeket fedniük kell a kerül etük l egal ább 1/3-án, az abroncs telj es
szélesség ében.
A s ár védőkbe hűtőnyílás ok kész íthetők.
A s ár védőkbe megengedett mec hani kai el emek besz erel és e, de ezek s emmi képpen nem
has ználhat ók fel - a kor ábban leírt tiltott módon - a sár védők meger ősítés ére.
A motor
Szabadon válasz that ó, de a blokk g yártójának meg kell eg yezni e a karosszéri a g yár tój ával (Az
alábbi ki vétel ekkel) .
- Trabantba Fi at és Vol ks wagen motor szer elhet ő 1400cc m-ig
- Ladába Fi at motor sz erel hető 2000 cc m-ig
- Pols ki Fiatba Fi at és Lada motor sz erel hető 2000 cc m-ig
- Skodába Vol ks wag en motor sz erel het ő 2000 cc m-ig
- Seat , VW , Audi , a motorok szabadon cs erél hetők
Felt öltő hasz nál ata eng edél yezett ( az előzőekben l eirt motor okra is), ezt korrigál va a
henger űrtartal mat 1,7-tel szor ozz uk benzi nes , 1,0- val díz elmotor es etén.
Wankel sz orz ó 1,5.
Az Endur ance mag yar bajnoks ágban induló aut ók sz ámára a felt öltő sz orz ója 1,4, az íg y kapott
henger űrtartalom 1% tűréssel kell ő géposzt ál yba sor olandó.
A motor el hel yez ése tetsz őleg es.
A ki pufogócső áthaladásár a használt j áratokat nyi tva kell hag yni hossz ús águk l egal ább
kéthar madán.
Felt öltés esetén a nyomáss zabál yoz ó s zel epből kiár amló ki pufogógáz oknak a gépjár mű
ki pufogór endsz er ébe kell távozni uk.
Motorkerékpár motor hasz nál ata nem engedél yez ett.
Ikermotor használata tilos .
Belső r ész
A műszerfal elt ávolítható, cs erél hető.
A műszerfal at úg y kell kial akítani, hogy ne l eg yen éles, ki álló r ész e.
A vezetőfül két a motorház tól és csomagt értől el válas zt ó tűzfal kics erél hető, illetve módosíthat ó.
Az anyaga az onos vagy er ős ebb l egyen, mi nt az er edeti.
Olyan al katrész ek besz erel ése, amel y az il yen tűz fal ak eg yi kér e támasz kodi k, vagy azon áthal ad,
megeng edett felt éve, hog y ez ek a vez etőfül kébe 20 c m-nél jobban nem nyúl nak be ( ennek
mérés e a tűzfalt ól vízszintes irányban történi k) . Ez a lehet őség nem vonatkozi k a motorbl okkr a, a
kenési r endsz erre, a főteng el yre, vag y a heng erfejr e.
Ezen túl menően a padl óz at módos íthat ó négy kerék hajt ás ki alakítása célj ából.
Belső kamera
• Az F- 1600 gépos ztál y versenyautói számára belső, előre néző kamera beszerelése
kö telező, oly módon, hogy a kormány kerék jól látható legy en. A kamera, vagy használható
felvétel hiány a büntetést von maga után. (Első esetben figy elmeztetés, második esetben 10.000
Ft pén zbün tetés)
• A kamerák által kés zített felvétele k megte kintését a Gy orsasági Bizo ttság illetve a verseny ek
Felügy elő Testülete részére bizto sítani ke ll.

Üzem an yag , olaj és hűtő vízt artályo k
Ezeket tűzfalakkal kell elszigetel ni a vezetőfül kétől ol y módon, hog y kil öttyenés, szi várgás vagy
egy tartál y meg hibásodás a esetén, a vez et őfül kébe ne juthass on be a fol yadék.
Ugyanez vonatkozi k az üzemanyag-tartál yokr a motor házzal és a kipufogór endsz errel sz emben.
Az üzemanyag-tart ál y töltőnyílás fedele nem nyúlhat a karossz éria bur kol atán túl , és
szivárgás mentes nek kell l ennie.
Üzemanyag tárol ása az aut óban több mint 10 0C- kal a kör nyezeti hőmérsékl et al att tilos.
Felfügg eszt és
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Az autót rug ós felf üggeszt éss el kell ell átni.
A felf üggeszt ési r endsz er és működési módj a sz abadon vál asztható.
Erő átvit el
Szabad
A fékek
Szabadon válasz that ók, azonban kötelez ő az eg y pedállal működtetett kétkörös fékrendsz er,
amel y az ös szes kerékr e hat.
A fékber endezés cs öveinek bár mel y ponton történő fol yás a, vag y egyéb meghibás odás a es et én a
pedálnak még legal ább két kerékr e hatás os nak kell lenni e.
Mech anikai alkatr észek
Semmil yen mec hani kai al katrész nem nyúlhat túl az aut ó eredeti karossz ériáj án, ki véve a
sár védők bels ejében.
Kormán ymű
A kormányz ás rendsz ere és hel yz ete sz abad, de kiz áról ag a köz vetlen mechani kus kapc sol at
eng edél yezett a kor mányz ott kerekek és a kor mánykerék köz ött.
A nég y kerékkor mányzás tilos.
Seb esség váltó mű
Szabad.
10.3 FORMA AUTÓK ELŐÍRÁ SAI
Enged élyezett g épjár művek
Vers enyaut óknak meg kell felel niük az FIA J függelék általános előírás ainak az al ábbi
módosítás okkal. A F or mul a R enault (Cl asse 2) csoportban cs ak a 2000- 2009-ig gyártott autók
kerül nek ér tékelésre. A 2010-től g yártott F ormul a Renaul t aut ók (Class e 1) cs oportban ker ülnek
értékel ésre.
Üzem an yag:
Ól moz atl an üzemanyag hasz nál ható (ól omtar tal om maxi mum 0. 013 g/liter) a J függelék 252
cikkel y. 9. 1 és 9. 2 pontj ainak megfelel ően. M SZC WA 15293 s zabvány sz erinti E85 üz emanyag
has ználata engedél yez ett.
Gumiabron csok és kerekek
A sz erelt kerék telj es sz él ess ége a verseny fol yamán soha nem haladhatj a meg el öl a 12, hátul
pedig a 14” értéket. Baj noki futamonként 1 garni túr a gumi hasz nál ható. Kötelező a Hankook
gyár tmányú gumi abr onc s hasz nálata .
Minden aut ót 1 db piros fényű ködl ámpa típusú háts ó l ámpával kell felszer elni ( mi n. átvil ágított
terül et:
60 c m2, az izz ó mi n. 15 W-os ak) vag y FIA által homologizál t (fokozottan aj ánl ott) es őlámpával. A
lámpát a vers enyaut ó hátulján köz épen kell elhel yezni. A LED-del felsz erelt es ő l ámpa
eng edél yezett.
A lámpát a versenyz őnek a versenyautóban ül ve (bekötött övvel) kell tudni a kapcsol ni.
Vonószem
Minden vers enyaut ót fel kell sz erelni vontat ási- és emel ési „sz emmel”. Ez eket úg y kell elhel yez ni,
hog y a vers enyaut ót l ehet ős ég leg yen el ölről és hátulr ól vontatni, val amint emel ni. A vonósz emek
az autó felül néz eti ker ület én nem nyúlhatnak túl, és világossárga, piros, vagy narancss árga
színűre kell festeni őket.
A vonósz emeket ol ymódon kell felsz erel ni (és jel ölni), hog y azokat a biz tons ági személ yz et
könnyen megtalálj a.
A vezetőü lés, rögzít és
Ajánlott az F IA homol óg ül és hasz nál ata és a J függel ék 253 ci kkel y 16. pontjának megfel elő
rögzítés.
Üzem an yag-tartály
A tart ál yt s zi várgás mentesen kell ki alakítani, valamint biztosítani kell, hog y az üz emanyag ne
juthass on az utastérbe, vag y köz vetl enül ne érintkez hes sen a ki pufog ó rendsz errel.
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Az üzemanyag-tart ál yokat megfelel ően kell védeni és rögz íteni az al vázhoz .
Az üzemanyagtart ál yban hull ámzás gátl ó szi vacs hasz nálata j avasol t. Az üz emanyag szi vattyú ( k)
csak a motor működésekor és az indítási fol yamat alatt működhetnek. Aj ánl ott gol yós-sz elepekkel
felsz erel ni az üzemanyag r endsz ert, hog y a rendsz er sér ülése es et én meg akadál yoz zák az
üzemanyagfol yást. Betöltő cs ő nem lóg hat ki a karos széri ából.
Csak az F IA által homol ogizált üz emanyagtart ál y hasz nál ható.
Kormán yz ás
A kormányz ás rendsz ere és hel yz ete sz abad, de kiz áról ag köz vetlen mechani kus kapc sol at
eng edél yezett a kor mányz ott kerekek és a kor mánykerék köz ött. Nég y ker ékkormányz ás til os. A
kor mányoszlopra vagy a sz éria autóból sz ármaz ó g yűrődő el emet kell felszer elni, vagy cs uklókkal
kell felsz erelni .
Biztonsági öv
Kötel ező legal ább hatpontos biztonsági övet felsz erel ni, amel y megfel el a J függelék 253 ci kkel y
6. pont el őír ásai nak.
A két vállpántnak különáll ó rögzítési pontokkal kell r endel kezni e.
Körg yors as ági vers enyen az öveket forgóc satos kiol dór endsz errel kell felsz erel ni.
Áramt alanító kap csoló
Minden aut ót fel kell szer elni eg y szi kr amentes ki vitel ű kapcs olóval, ami az össz es ár amkört
megszakítja, és a motort l eállítj a. Az autó bels ej éből valami nt kívülről is működtethet ő l egyen. A
működtet őt, kék alapon fehér sz egél yű, l egalább 12c m- es oldalú háromszög ben, piros sz ínű
villám jellel kell j elöl ni.
Biztonsági bukó keret
Leg alább két keretet kell a vers enyaut ókon el hel yez ni.
Az első sz er kez etnek a kormánykerék el őtt kell l enni e 25c m- nél nem nag yobb távols ágban
előr efel é és a kor mánykerék fels ő sz élével l egalább azonos magass ágú leg yen. A más odi k
szer kezet leg alább 50c m-rel l eg yen az els ő mögött és elegendő magas ság únak kell l ennie az els ő
szer kezet fels ő pontj ától kiindul ó, a g épkocsi ban nor mál módon ülő vez et ő sisakj a fel ett 5c m-re
elhaladó eg yenes hez.
A másodi k s zer kez et mi nimális magass ága a vez et ő g erinc e ment én futó eg yenes mentén az ülés
alsó rész étől mér ve legal ább 92c m leg yen.
A másodi k kerethez a tetej étől indul va hátr afelé haladó vízs zintess el l egfelj ebb 60o- os sz öget
bez áró támas ztót kell elhel yezni.
A keretek belsej ében az oldalak két függől eges pillér e köz ött mért szél ess ég leg alább 38c m
legyen. A mérést az ülés als ó r észétől 60c m magass ágban kell vég ez ni, a vez ető gerincét követő
merőleg es vonal ment én.
A keretek és támasz tó( k) mi ni mális küls ő átmérőj e 35mm l eg yen, legal ább 2mm-es
fal vastagsággal.
2 támasztó has ználata es et én 26mm l ehet a támas ztók külső átmér ője.
Anyagoknak mi nimálisan meg kell felel nie a J függelék 253. ci kkel y 8.3 pontjában l eírtaknak.
Ettől eltér ő kereteknek a J függelék 275. ci kkel y 15.2.3 pontjában leírtakat kell telj esíteni, és az
FIAnak, vag y az FIA által elismert g yártónak a megfel elős ség et igaz ol ni kell .
Tűzoltórendsz er ek
Beépített automati kus rendszer hasz nál ata kötelező, mel y megfelel az FIA J függel ék 253. ci kkel y
7.2 pontj ának.

Min im ális tö meg
A versenyautó mi ni mális tömegének a versenyz ővel és felsz erel ésével a vers eny teljes
időtartal ma al att meg kell felel nie a következ ő értékeknek a heng erűrtartal om függvényében:
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Heng erűrtartal om

Minimális tömeg

1600 cc m-ig

510 kg

1600 cc m fel ett – 2000 cc m-ig

560 kg

Karo sszéria-alváz
Végleg esen ki kell al akítani, nem lehet s emmi képpen félig el kész ült, és nem tartal mazhat él es
ki ugró részeket. M axi mális szél ess ég (fel szer elt kerekekkel) 1850mm.
A motor
Szabadon válasz that ó. Wankel sz orzó 1,5.fel töltő használ ata esetén a sz orz ó 1.4. H a a
kenőrendsz er nyi tott olaj teknő sz ellőz éss el van ellátva, akkor azt ol y módon kell ki vi tel ez ni, hog y
az olaj eg y mi n. 2 literes felfog ó tart ál yba fol yhasson, a tartál y átlátszó leg yen, vagy fig yel ő
abl akkal leg yen ell átva.
Kell l egyen egy ol yan biztons ági al katr ész, amel y eg y, a fojt ósz el epen kívüli rug ó s egíts égével
valamennyi foj tós zel epet elz árja a g ázrudazat meg hibás odás a esetén.
Üzem an yag , olaj és hűtő vízt artályo k
Ezeket tűzfalakkal kell elszigetel ni a vezetőfül kétől ol y módon, hog y kil öttyenés, szi várgás vagy
egy tartál y meg hibásodás a esetén, a vez et őfül kébe ne juthass on be a fol yadék.
Ugyanez vonatkozi k az üzemanyag-tartál yokr a motor házzal és a kipufogór endsz errel sz emben.
Az üzemanyag-tart ál y töltőnyílás fedele nem nyúlhat a karossz éria bur kol atán túl , és
szivárgás mentes nek kell l ennie.
Üzemanyag tárol ása az aut óban több mint 10 0C- kal a kör nyezeti hőmérsékl et al att tilos.
Felfügg eszt és
Az autót rug ós felf üggeszt éss el kell ell átni.
A felf üggeszt ési r endsz er és működési módj a sz abadon vál asztható.
Erő átvit el
Szabad.
A fékek
Szabadon válasz that ók, azonban kötelez ő az eg y pedállal működtetett kétkörös hi drauli kus
fékr endsz er, amel y az össz es kerékr e hat.
A fékber endezés cs öveinek bár mel y ponton történő fol yás a, vag y egyéb meghibás odás a es et én a
pedálnak még legal ább két kerékr e hatás os nak kell lenni e.
Vissz apillantó tükrök
Mindkét ol dal on lenni e kell, mi ni mális tükr öz ési felül et eg yüttes en nem l ehet kevesebb 90c m2nél.
10.4 RUHÁ ZA T
A versenyz őknek az FIA L függelék sz erinti homol óg ruházatot kell visel nie.
Hazai OB futamokon a sis akba sz erelt hangsz óró hasz nálata is engedél yez ett.
FHR fejr ögzítő sz er kezet has ználata kötel ez ő!
10.5 HI STO CUP V ER SENYAU TÓK
A bajnoks ág vers enyeire az ok a túr a és GT aut ók nevez het ők, illetve a versenyeken azok a túra
és GT aut ók vehetnek részt, amel yek 1958. j anuár 1. és 1986. december 31- e köz ött kerültek
homologiz álásr a, és megfel elnek az FIA „K” Függel ék mindenkor ér vényes előírás ainak. A
gépjár műveknek rendel kez niük kell az adott évr e ér vényes MNASZ Tec hni kai Kollégi uma által
ki állított Historic gépkönyvvel és Historic Techni kai Adatl appal vag y ér vényes HT P- vel . A külföldi
versenyz ők es et ében a g épj ár műveknek a honos ASN által ki állított g épkönyvvel vagy ér vényes
HTP- vel kell rendel kezni e.
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11. A SUZUKI S WIFT KUP A ÉS SWIFT CUP EUROPE TECHNI KAI
SZABÁLY ZATA
11.1 TEC HNI KAI ELŐÍRÁSOK
A jel en Techni kai Sz abál yzat al kal mazás a sor án az al ábbi el veket kell fig yel embe venni :
• Az autó H omológizációs lapjának megfel elő tec hni kai paraméterekkel kell rész t venni a
versenyeken. Minden, ami ni ncs eng edél yez ve: eltérés ek, vál toz tatás ok, kieg észítő
megmunkál ások, az ok al kal maz ása kifejez etten tilos.
• A Swift Kupa és Swift Cup Europe vers enykiírásában az on VO ki egészítés ek vannak fel tüntetve,
amel yekkel az adott versenyen, az i ndulás hoz s züks éges felt ételek vannak rögzítve.
• A Swift C up Eur ope vers enysor ozat az F IA „J” függel ékei al apj án vannak sz abál yoz va
A Swi ft Kupa és Swift C up Eur ope 2016. évi vers enyei n cs ak a vers enysor oz atra gyártott a
Homol ógizáci ós lapjának és VO kiterjesztés einek megfel elő, 2016. évr e ér vényes MN ASZ
gépkönyvvel rendel kező vers enyaut ók vehetnek rész t.
A vers enyaut ók motorj át valami nt c omputerét pl ombával vag y sz akadós matricával kell ellátni.
Ennek sz abál ysz erű felhel yezés ének ki al akítás áról a versenyz ő gondos kodi k és a techni kai
gépátvétel al kal mával a tec hni kai ellenőrök végzi k.
Amennyi ben a pl ombák megs érül nek a techni kai g épátvétel után annak pótlás át cs ak a techni kai
ellenőr ök j elenlétében lehets éges. Amennyi ben a pl ombált al katr ész eken javítást kell vég ezni a
gépátvétel után az utols ó parc fer mé felol dás áig (a verseny hétvégén), az t cs ak a techni kai
ellenőr ök j elenlétében l ehetséges. A j avítás el végzés e után a pl ombál ást újra el kell végez tetni.

KÖTELEZŐ REKLÁMOK
A kötel ező rekl ámok a kupas oroz at r endezőj ének körlevelében kerül nek meghat ároz ásr a, mel yet
minden indul ónak kötel ez ően vi sel nie kell a g éptető első harmadán, az aut ó jobb és bal ol dal ának
alsó har madán (ol dal ajt ók alsó har madán, a háts ó s ár védők als ó harmadán, küszöbökön), az els ő
szél védő
fels ő c síkon, a hátsó sz él védőn, a két háts ó oldalüvegen, az els ő és hátsó
rendsz ámtábl a ker et ében, a két els ő l ámpabúr án az autó nég y sar kán a lökl apokon, továbbá az
előír t versenyz ői over allon.
A kupasor ozat vers enyei n csak a Suz uki már kakupás versenyover állban l ehet versenyez ni, ez
alól cs ak a kupa s oroz at r endez ője adhat fel ment ést. (Sabelt már káj ú, a Speedy R aci ng- nél
bes zer ezhet ő).
A kupas oroz at r endezőj e j ogos ult meghatár oz ni a mell rés z jobb ol dal án fel varr andó feliratok
hel yét. A rekl ámfeliratok elhel yezés énél fig yelembe kell venni az F IA L függelék i devonatkozó
előír ás ait.
A kupasor oz at rendez ője április 1.-éig kötel es a kötel ez ő rekl ámokra vonatkoz ó el őírásokat
nyil vánoss ágra hoz ni.

11.2 TEC HNIKA I ÓVÁ S
Az Autós Gyorsasági Ország os Baj nokság 2016. évi Alapkiír ás 6.2. pontja szeri nt.
Tec hni kai sz abál ytalans ágok következ ményei: A tec hni kai sz abál ytal anság on ért, és joger ős en
kiz árás büntetésr e ítélt versenyz őt a GYB.- nak l egal ább további eg y baj noki futamon való
indulás tól el kell tiltania, valami nt - ha plombáláss al igazol ható – a pl ombálásig, de mi ni mum 3
versenyr e vissz amenőleg az eredményeit ől meg kell fos ztani.
Az MN ASZ fenntar tja mag ának a j ogot, hog y a vers enysor oz at Rendez ője, ill etve az Autós
Tec hni kai Bizotts ág javaslata al apj án e T echni kai Szabál yzatot módosítsa.
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11.3 HOMOLÓGI ZÁCIÓ
A Suzuki
Kupában résztvevő vers enyaut ók g yártmánya és típus a Suzuki Swift 1,3 GC
(alvázs zám kezdete:T SMMZA) (ki zár ólag a 2009-ig ZMS Kft. maj d a GF S Raci ng Kft. által
átalakított modellek), és VO kiterjes ztései vel val amint a Suzuki Swi ft 1,6 Spor t ( al váz szám
kez dete:TSMNZ A32S00) a GF S R aci ng Kft által átal akított modellek.
A s portcélra íg y átalakított gépkoc si nemz eti (MN ASZ) homol ógizáci óval r endel kezi k.
A nemz eti homol ógizáci ó sz áma: H 01/06.
A Suz uki Swift 1,6 Sport homol ogizáci ós száma: H 0114
Minden nevező c sapatnak, eg yes ületnek r endel kez nie kell a Homológiz ációs lappal és azt kérésre
be kell mutatnia.
11.4 SPEC IÁLI S ELŐÍRÁ SOK A SU ZUKI SWIF T KUPÁ S ÉS SWIF T CUP EUROP E
VERSENYAUTÓKRA
11.4.1
Minimális Töm eg
Az aut ók tömegének l egal ább a H omol ógizáci ós lapon feltüntetett értékűnek kell lennie. Ez az
autó mi nimális tömege ( vers enyző és fel szer elés e nél kül). Minden fol yadéktartál ynak ( kenőolaj,
fékolaj, hűtőfol yadék, a gyártó utasítás ában megadott normál szintig felt öltve kell l enni e. Az
abl akmosó és az üzemanyag tart ál ynak pedig üres nek kell l enniük.
Pilótávál eg yütt mért s úl y.
A hi vatalos i dőmérő valami nt a vers enyfutamok lei ntés e után a T ec hni kai Biz ottság a
versenyautót a pil ótával együtti s úl ymérésre utasíthatj a. A mér és fol yamata: a l eintést követően a
versenyz őnek r észt kell venni e a mérlegel ési eljárás on. A Techniakai Ellenőr ök a a mérés t a
versenyz ővel együtt végzi k. A mini mális tömeg: 1050 Kg.

11.4.2
Pótsúly
A Swi ft Kupa és Swift Cup Europe az on versenyz őinek, aki knek a súl ya telj es vers enyszer elés ben
(teljes alsór uház at, overál , sisak, masz k, kesz tyű, cipő), nem éri el a 90 kg-ot, pótsúl yt ( ballasz t)
kell az aut ójukba el hel yez ni. A versenyz ő autój ába a kupas orozat r endezőj e által biz tos ított
súl yokból annyit kell elhel yezni, hog y a vers enyz ő mért súl ya a s úl yokkal eg yütt 90 kg fölé
emel kedj en. A pótsúl yt mi nimum 2,0 kg-os lépcs őkben kell elhel yezni.
A póts úl yok megléte a vers enyaut óban a r endez vények teljes i dőtartama al att kötelez ő, ez eket a
tec hni kai bizotts ág ell enőrzi.
A versenyz őket a bajnoks ág els ő rendez vényének, vag y az on a rendez vénynek a gépátvétel én
mérlegeli k, ahol elősz ör vesznek r észt. A baj nokság bár mel y vers enyén a fel üg yel ő tes tül et és a
tec hni kai ellenőr ök elrendel heti k eg y vers enyz ő is métel t mérl egelését.
11.4.3

Gum iab roncs
• Csak a kupas orozat sz er vezőj e (GF S R aci ng Kft.) által forgalmaz ott Yokohama A048
típus ú M keverékű 190/580 R15 méretű, esős verseny es et én Yokohama A006 típusú
190/580 R 15 méretű gumiabroncs hasz nál ható.
• Azokon a versenyhétvégéken, mi kor a Swift C up Europe OB, és Swift Cup Europe
FIA értékel és is van, akkor eg ys éges en Yokohama, mi kor cs ak Swift Cup Eur ope OB
értékel és van, eg ység esen H ankook típusú gumi has ználata kötel ez ő.
• Gumi mel egítő használata tilos.
• A gumi k fizi kai és kémi ai kez elés e/módos ítása tilos .
• A gumi abr onc s bels eje (a kerékpánt és a gumi abroncs bels ő r ész e köz ötti tér) c sak
leveg ővel töl thet ő meg.
• A verseny hi vatalos időmér ő edz és én cs ak 4 db új, a GF S R acing Kft-től vás árol t, az
előz őekben meg határ oz ott típusú g umiabronccs al l ehet r ész t venni. A g umi kat az
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időmérő edzés előtt a T echni kai Biz otts ágnak meg kell j elöl nie. A vers enyfutamokon
ugyanez t a nég y g umit kell has ználni.
Amennyi ben a vers enyhétvégén 4 futam ker ül megrendez ésr e, akkor össz esen 6 db
új gumiabroncs hasz nálható ol y módon, hog y a más odi k időmér őre a két els ő ker ékre
kell új gumiabroncs ot hasz nál ni, a háts ók az előzől eg hasz nál t 4db gumi abr oncsból
válas zthatók ki.
Ha a vers enyen a gumi k köz ül bár mel yi k megsér ül, akkor az a Techni kai Biz ottság
eng edél yével csak új gumira cser élhet ő.
Es őgumit c sak akkor l ehet hasz nálni, ha a versenyigazgató a futamot es ős
vers enynek mi nős íti. Ebben az esetben a gumi meg vál asztás a sz abadon történi k,
tehát a versenyz ők eg yaránt használ hatj ák a Yokohama A048, és a Yokohama A006
típus okat

11.4.4

Üzeman yag

Engedél yezett üzemanyag ok: c sak a ker es kedel mi forgalomba kapható maxi mum 102 RoN
oktánszámú benzi n. Bármil yen adalék hozz ákever és e til os.
11.4.5

Leng éscsillapító
A versenys oroz at tisztas ága ér dekében a l engéscsillapító megbontása tilos .
A Swift Kupa lengés csillapítók fel újítás át, j avítás át cs ak a GFS R acing Kft végezheti. A
GFS R aci ng Kft által forgal maz ott utáng yártott vag y g yári lengésc sillapítók használata
kötelez ő.
A Swift Cup Europe lengéscsill apítók felújítás át, javítását cs ak a GFS R aci ng Kft
végez heti.

11.4.6
Karo ssz ér ia
11.4.6.1 Bels ő r ész
• Bels ő panoráma tükör besz erel és e ajánlott.
• A vezeték kötegben tal álhat ó g yári cs atlakoz ó hasz nál atával szi vargyújtó aljz at
bes zer elés e megengedett.
• A Suz uki Swift Kupa vers enysor ozatban induló vers enyaut ók g yújtás kapc sol ó
átalakítása engedél yez ett a g yári kulcs nél küli fajt ára. A kulc snél küli gyújtás kapc sol ó
cikkszáma: 37107-63870.
• Bels ő, el őre néző kamera besz erel és e kötelez ő, ol y módon, hog y a kormánykerék jól
láthat ó l eg yen.
• Hátra néz ő kamer a mi nden versenyz ő sz ámára kötel ező.
A kamer a, vag y használ hat ó fel vétel hiánya büntet ést von maga után. ( Első es etben
figyelmeztet és , másodi k es etben 10.000 Ft pénzbüntetés) A hi ányt a kupa sor ozat
tulaj donos a köteles jel ezni a szakági bizotts ág felé, a büntetés kisz abás ára az GYB
jogos ult.
• A kamer ák által készített fel vételek megtekintés ét a Gyorsasági Bizotts ág rész ére
biztosítani kell.
• A két els ő oldalüveg biz tons ági fóliáz ás a aj ánlott
11.4.6.2

A Suz uki Swift Kupa küls ő
•
Az első lökhárító alsó r ész éhez rögzített gumi szoknya nem kötel ez ő.
•
•
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Az első lökhárítóba hűtővédő rács rögzíthet ő.
Az i nduló vers enyaut ók zár hídja csavar ozhat óra átal akíthat ó.

Az els ő lengőkarból a (45201- 62J00, 45202- 62J 00) és a (45201-72K00, 45202-72K00)
cikkszámú változ atok has ználhat ók.
•

A hátsóhídnál a (46510-62J 00,- 62J01,- 62J 02).és a 46510- 51K00 ci kksz ámú
al katrész hasz nál hat ó.

•
•
•

Az első ker ékjár ati műanyag dobbet ét nem kötelező
Az első fékbetét sz abadon válas zthat ó.
Sebesség váltó kulissz a meg magasíthat ó a padlól emez és a műanyag kuliss zaház
köz é cs avaroz ott távtartó besz erel ésével, illetve a kulissza alá hel yezett al átétek
segíts égével. Függől eges emelés mértéke max. 100mm, az autó hossz tengel yével
pár huz amos eltolás mértéke max. 100 mm. Az autó hossztengel yére mer őleges
irányban a kulissza nem tolhat ó el, cs ak billenthet ő a kulissz aház . A gyári
al katrész eken, illetve a kar ossz érián s emmilyen módosítás vag y átal akítás nem
megeng edett.

A külső megjelen ést a homo lóglap sz abályo zza.
11.4.7 Logger
10.4.7.1 A T ec hni kai Biz ottság képvis el ői a logger adatait l etöltheti k a vers eny fol yamán
bár mi kor, és a kiol vas ott adatok al apj án további ellenőrz és eket/viz sgálatokat
rendel hetnek el.
10.4.7.2 A loggerek l etöltött adatait a kupasor ozat nevezői és versenyz ői, valamint a sz akági
bizotts ág rész ére a sor oz at ki írój a köteles nyil vánoss ágra hozni .
10.4.7.3 Par k fer me felol dása után a nevez ő/vers enyző tudomás ával a logger adatok
letöl thetőek a többi c sapat sz ámára is .

11.5 ÁLTA LÁNOS ELŐÍRÁSOK
A „Super Pol e” lebonyolítás a:
Az V. kategóri a r észér e az időmér ő edz és „Super Pol e” rendsz erben is l ebonyolítható. A
lebonyolítás rendsz erét a Swi ft C up Eur ope r endez ője határozz a meg, és az adott verseny kiírása
tartalmazz a.
Super Pole es etén a verseny távj a futamonként 25 perc + 1 kör
Ezen lebon yo lítási mód az első futam eset ében hat ározz a m eg a r ajtolási sorr end et, a
második (esetleg h ar mad ik) futam esetén az Alap kiírás 5.3.5 pontjában , a m ásod ik
versen ynap ra von atko zó eljár ás alkalmaz andó .
Az időm ér és két r észr e o szlik
Első r ész (15 p er c):
Hag yo mán yo s lebo n yo lítás. Az ö sszes v er sen yzőn ek eg ysz err e v an leh etőség e a p ályára
hajtani.
Minden ver sen yző mind en kör ét mérik. Az első r észb en a tiz edik helyn él h átr ébb végző
versen yők rajtsor rendjét az idő mér ésnek ebb en a r észéb en elért idejük h atároz za m eg.
Az első rész leintését köv etően Parc F erm e sz abály lép életb e.
A második részb en a tíz legjobb időt elért ver sen yző vesz r észt. A több iek v ersen yautója
Par c F er me-b e kerül.
A második rész az ér intett versen yzők so rba r endezését köv etően azonn al.
Másod ik r ész (20 p er c):
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A v er sen yző k az időm ér és két r észe között a bo xutcában vár akozn ak a m ásod ik r ész ben
való ind ulásu k sorr endjéb en.
A versen yzők indulásán ak so rr endjét az első r észben elért idejük h at ározz a m eg, for dított
sorr endb en.
A legjobb időt elért ver sen yző indu l utoljár a.
Az autójukbó l n em sz állhatn ak ki és a sisakjukat sem veh etik le. Az id őm érés alatt és az
időm érés két r észe között az ü zeman yag utántölt ése tilo s, itt is a par c-ferm e sz ab ályok
vannak érvén yb en.
A ver sen yzők eg yen ként, a ver sen yigazgató által m eghat ározott, d e min imu m 10mp
időközö kkel indulnak és a felv ezető kör m egt étele után eg y m ért kö rt és eg y levez ető kö rt
teljesíten ek, m elyn ek v égén a Par c-ferm eb e h ajtanak. Az a ver sen yző , aki a saját illetve a
nevezője h ibájáb ól n em tud elinduln i idő re, az idő mér ő ed zésen m ár n em v ehet részt. ( A
sportbír ók f élr eállítják, a m ásod ik részb en nem lesz m ért kö re.) Amenn yiben a késleked és
oka n em a n evező vag y a ver sen yző hib ájának következm én ye (p l: a bo xkijárat n em
szabad , a pályán m entés folyik, vis m ajor stb.) a versen yig azg ató új rajtidőt állap ít meg
részére.
Eg ysz err e öt v ersen yző leh et a p ályán .
A versen ykiír ásb an rögzítik a felvez ető kö r m egtét eléhez előírt id őko rlátot (m axim ális
köridő) . Ann ak a ver sen yzőn ek aki a felvez ető kört az előírt id őko rlátn ál ho sszabb idő alatt
teljesíti, a második időm ér ési r észben elért m ért id ejét törlik. Ezt a ver sen yzőt a m ásod ik
rész utolsó h elyére so rolják. ( az az a tiz edik h elyr e)
Az a ver sen yző , aki a m áso dik részb en kicsú szik vag y bármilyen o kból lelassu l (láth atóan
versen y t empób an nem képes haladn i) és a mögötte rajtolt v ersen yző meg köz elíti, köt eles
biztonságo s helyen félre húzó dni, hog y a mögötte h aladó ver sen yző k idő mérését
semmilyen módon n e zav arja. A lelassult ver sen yző id ejét törlik és a m áso dik rész uto lsó
helyére sor olják.
Abb an az esetben , ha f ent m eghat ározott o kok miatt több ver sen yzőt is h átra kell soro lni,
akkor a r ajtsorrendet közöttük az első részb en eg ym áshoz kép est elért h elyez ésük
határo zza m eg.
Am enn yib en a lelassult ver sen yző nem húzód ik f élr e, csak a rajtrács uto lsó h elyéről
indulh at.
Ann ak a versen yzőnek, aki a m ásodik r észb en a mért kö re teljesít ése köz ben valam ilyen
külső körü lm én y (pl .dupla sárg a z ászló s jelz és) miatt akad ályozt atva v an, kér ésér e a
versen yig azgató a m ásodik r ész v égén új r ajtot adh at. Ebb en az esetb en az akadályozt atott
körb en elért idő er edm én ye törlésr e ker ül.
A m ásodik r észt t eljesítő ver sen yző k ver sen yautóikat, az időm ér és v égén , az Alapkiír ás
szerint, Par c F er me-b e h elyez ik.
Az edzés kez detét a boxutc a kij áratánál lévő jelz őlámpa pirosr ól z öldr e váltás a j elzi. Az edz és
alatt vers enyző cs ak akkor hajthat a boxutc ából a vers enypál yár a, ha a boxkijár ati l ámpa számára
zöldet mutat.
Par c – f erm e
Minden, az i dőmérő edz ésen l egalább egy ér tékelhető kört telj esített vers enyz ő r ész ére
kötelez ően el őírt 10 perc es parc-fer me kerül ki alakításra, mel yben a parc-ferme
szabál yainak betartása kötel ez ő.
A Kupában cs ak azok a versenyz ők vehetnek rés zt, aki k a GF S Raci ng Kft-vel, a kupára
vonatkoz ó s zerz ődés t al áírták.
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12
A LOTUS CUP EASTE RN E UROPE SERIES TE CHNIKAI
SZABÁLY ZATA
A Lotus C up Eas ter n Europe autói a Lotus Európa Kupa tec hni kai szabál yai nak kell al apvet ően
megfel eljenek.
12.1. ÁLTALÁN OS ELŐÍR ÁSOK
A jel en Techni kai Sz abál yzat al kal mazás a sor án az al ábbi el veket kell fig yel embe venni :
• Amennyiben a Tec hni kai Sz abál yz atban vag y l apon ninc s eg yértel műen engedél yez ve val amel y
eltér és, vál toz tatás , ki egész ítő meg munkál ás, úg y ez ek al kal mazása kifejez etten til os.
• A versenyautóknak tökél etesen meg kell felel nie a sz éria állapotnak, az on vál toz tatás ok
ki vételével, amel yeket a Techni kai Sz abál yz at tartal maz.
• Olyan aut ót, mel yet a Tec hni kai ellenőr ök vesz él yesnek ítél nek, a s portfel ügyel ők kiz árhatják a
versenyből .
• Techni kai sz abál ytalans ágok következ ményei: A tec hni kai s zabál ytal anság on ért és j oger ősen,
kiz árás büntetésr e ítélt vers enyzőt, a GYB.-nak l egalább további eg y bajnoki futamon való
indulás tól el kell tiltania, valami nt - ha plombáláss al igazol ható – a pl ombálásig, de mi ni mum 3
versenyr e viss zamenől eg az eredményeit ől meg kell fosztani. A versenys orozat R endezőj e,
illetve az Autós T ec hni kai Biz otts ág j avaslata al apj án e T ec hni kai Sz abál yz atot a s oroz at
rendez őj e módosíthatj a.

A kötelező reklámok a kupa sorozat rendezőjének körlevelében kerülnek
meghatározásra, melyet minden indulónak kötelezően viselnie kell.
A kupaso rozat rendezője a kötelező reklámokra vonatkozó előírá so kat április
20-ig köteles nyilvánosságra hozni.
Csoportok:
Produc tion cl ass:
211 cl ass:
Exige cl ass:
V6 class :
Open clas s:
GT 5:
Free:

Lotus Cup Eur ope Producti on Car Cl ass
Lotus Cup Eur ope 2-11
Lotus Cup Eur ope Exige Cup és GFS Exig e C up
Lotus Cup Eur ope Evora
Egyéb motor os Exige és Elis e*
Elise 1,6 Sport
Elise 1,6 Sport ( más típus ú erőforrással sz erel ve)

A kategóriák techni kai leírás át a Lotus C up Europe s oroz at hatál yos sz abál yai al apján végezz ük.
Eltér és ek az Eur opa kupa sz abál yaihoz képes t.
Open clas s:
-

Ker ekek:
kerék mér et elöl max 7J 16 min ; hátul max 8,5J 17 .
Magnézium ker ék hasz nál ata til os

-

Gumi k

-

AVON ZZR el öl195/50 R 16; hátul 225/45 R 17
Maxi mális s úl y l óerő arány 3.5 kg/LE vez et ővel.
A g yári T oyota és R over motor okon kívül más g yártó motorja is hasz nálhat ó.
A turbo felt öltő típus a sz abadon vál aszthat ó.

TECHNIKAI ÓVÁS
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A HAN KOOK Autós Gyorsas ági Orsz ágos Bajnoks ág 2015. évi Alapkiír ás 6.2. pontj a s zerint.

12.2 SP ECIÁ LI S ELŐÍRÁSOK LOTU S CUP EA STERN EUROP E V ERSENYAU TÓKRA
12.2..1 Gumiabro ncs
• Csa k a kupasoro zat s zervezője (GFS Motorsp ort) által forgalmazott AVON ZZR típ usú
gumiabroncs használható.( kivétel Ex ige V6, Evora, Open)
• Gumik melegítése tilos.
• A gumiabroncs belseje (a kerékpánt és a gumiabroncs belső rés ze kö zötti tér) csak levegővel
tölthető meg.
• A verseny hivatalos időmérő edzésén és a verseny futamokon csak a G FS Motorsporttó l
vásárolt AVON ZZR típu sú gumiabroncs has ználható. (K ivétel Open class)
12.2.2 K aro ssz ér ia
12.2.2.1 Bels ő r ész
• Belső, előre néző kamera beszerelése erősen ajánlott, oly módon, hogy a kormány kerék jól
látható legy en.
• A kamerák által kés zített felvétele k megte kintését a Gy orsasági Bizo ttság rés zére biztosítan i
kell.
12.2.2.2 Biztons ági berendez és ek
• 2 kg min. tö ltősú ly ú tűzoltó kés zü lé k használata kötelező, az FIA J függelé k 2 53. Fejezet 7. 3
pontjának megfelelően.
• Áramtalanító használata kötele ző, FIA J függelé k 2 53. Fejezet 13 pontjának megfelelően.

13.

A HANKOOK AUTÓS GYO RSAS ÁGI
ORSZÁGOS ENDURANCE

BAJNO KSÁG

KIÍRÁS A
13.1. A VER SENY LEBONYOLÍ TÁSA:
A Köz ép-Európai Zóna Endurance Baj nokság szabál yai és jel en kiír ás szeri nt ker ül
lebonyolításr a. Gör dül ő rajt eng edél yezett, de ezt a verseny kiír ás ában ill etve végrehajtási
utasítás ban, a GYB- al történt el őz etes egyez tetés t követően a résztvevőkkel köz ölni kell.
Amennyi ben z óna verseny keret én belül ker ül lebonyolításra az Orsz ágos Baj nokság futama,
abban az es etben a zóna sz abál yok ér vényes ek, az al ábbiak sz erint:
a verseny i dőtar tama 1 óra
2 pilóta kötelező
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-

1 ki állás kötel ező a vers eny 25 és 35. perc e között
A ki állás mi ni mális an el őírt i deje 120 mp.

13.2. RÉSZTV EVŐ KATEGÓRIÁ K:
Suz uki Swift Kupa ( amennyiben 5- nél keves ebb indul ó es etén 1600 c c m géposzt ál yban
kerül értékel ésre, sz erez pontokat)
1600 cc m-ig
2000 cc m-ig
3500 cc m al att
3500 cc m fel ett
Az Autós Gyors as ági Országos Bajnoks ág Al apkiír ás 2014. és a N emzeti techni kai
szabál yz at el őírásai szeri nt.

13.3. A VER SENYEN INDÍTHATÓ CSAPA TOK TAGJAINA K SZÁMA:
Minimum 2 fő, maxi mum 3 fő.
A cs apatok tagjai különböz ő eg yes ül etek tagjai is lehetnek. Amennyi ben év elej én cs ak 2 fő
kerül megnevezésr e, a kés őbbi ekben még a har madi k tag benevezhet ő, ez t követően év
köz ben az onban a cs apatok össz et étele már nem változtatható. Az 1. számú vers enyző év
köz ben nem változ tathat ó. A cs apat év el ején benevez ett tagjai közül tetsz és sz erint
megnevez het ők az i ndulók eg y-eg y vers enyen a 2. és 3. versenyz ő es et ében. A cs apatok
egyedi nevet adhatnak meg a regisztr áció s orán, mel y néven egés z évben sz erepelnek a
baj nokság ban és íg y ker ülnek értékel ésre. Az értékel és alapját az 1. sz ámú vers enyző
személ ye hat ározz a meg.
13.4. A Z ED ZÉS ÉS A V ERSENY TÁVJA:
Az edz és 30 perc , a verseny mi ni mum 1 maxi mum 6 óra i dőtartam lehet.
Az időmér ő edz és en mi nden i ndul ó vers enyz őnek leg alább eg y mért kört kell teljesíteni e. Ez
alól csak a F elüg yelő Testület engedél yez het fel mentést, indokolt esetben. Az i dőmérő edz ést
a versenyt meg előz ő napon kell l ebonyolítani .
13.5. NEV EZÉSI DÍJ: V ERSENYAU TÓN KÉN T
500.- Eur o ( mel y tartalmazz a az ÁF A-t) + 2.700,- F t biz tosítás
Amennyi ben a vers eny 3 órás i dőtartamr a kerül ki írásr a a nevez ési díj 600.- Euro
Amennyi ben a vers eny 6 órás i dőtartamr a kerül ki írásr a a nevez ési díj 750.- Euro

13.6. PI LÓTACSERE, BOXKIÁ LLÁS, SZER ELÉS, TAN KOLÁS:
Minimum 2 ki állás és vez et ő cs ere kötel ező! 2 óránál hossz abb időtartamú vers eny es et én a
versenyz őcs ere maxi mum 2 óránként kötel ez ő.
Az aut ó sz er vizel és e, javítása cs ak a boxkiáll ás ban vég ezhet ő el. Minden autó motorját (ideértve
a turbo meghajt ású motor okat is) l e kell állítani a megállás idej e al att.
A boxki állás s orán nég y s zemél y dolgoz hat az autón. Ez eknek a sz emél yeknek mindig vi sel niük
kell a c sapat s zámával ellátott mellényt. R ajtuk kívül eg y „nyalókás” táblás és eg y ablaktisztító
személ y al kal mazhat ó.
Tankol ás:
A tankol ó z ónában eltöltendő mini mális idő 120 mp.
Csak és kizár ólag a kij elöl t tankoló z ónában lehetség es, ( ki véve F IA homol óg, zárt r endsz erű
tankol ó eg ység ek) mel yet a boxkij árat
köz elében kell ki alakítani. A tankoló z ónában a megeng edett maximális
sebess ég 20 km/h.
Minden autó motorját (ideértve a tur bo meg hajt ás ú motorokat is) le kell állítani a tankolás idej ére.
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A tankol ás ok sz áma tetsz ől eges.
1.) Gyors üz emanyagtartáll yal és FIA által homologiz ált tart ál yokkal r endel kező aut ók:
Gyors üz emanyagtart áll yal tankolás a kijel ölt s peciális tankol ó zónában, FIA homol ogizált zárt
rendsz erű tankoló berendez éss el a versenyz ő( k) boxa előtt is eng edél yezett.
Az üzemanyagt öltő, a leereszt ő és a sz ellőztet ő r endsz ernek homol ogizáltnak kell lennie. Az
esemény i dej e alatt csak gravit áci ós r endsz erű, a tal ajszintt ől maxi mum 2 méter magas an lévő
tankból eng edél yezett, ett ől el tér ő rendszer al kal maz ás a til os.
A cs apatoknak az üz emanyagt öltést saj át maguknak s aját tankoló berendez éss el szabad
végez niük. A cs apattagoknak készenl étben kell tartaniuk eg y, legal ább 6 kg-os , ér vényes
felül viz sgálattal r endel kez ő tűzol tó kés zül éket, az az t kez elő sz eméll yel, a tankol ás teljes
időtartama al att.
2.) Standar d tart áll yal r endel kező aut ók:
a tankolás c sak a boksz utca végében el hel yez kedő speci ális tankolási terül eten megengedett,
maxi mum három csapattag által . A csapattagnak eg y, legal ább 6 kg- os, ér vényes felül vizsg álattal
rendel kez ő tűz olt ó kész ülékkel kell rendel kez nie.
MINDKÉT ESET BEN ( 1 ÉS 2) MIND EN A TAN KOLÁST VÉGZ Ő, SEGÍTŐ CSAPATT AGN AK
VISELNIE KELL, MIN IMUM LEJ ÁRT H OMOLOGIZ ÁCIÓJÚ TŰZÁLLÓ RUH ÁZAT OT, KESZTYŰT
ÉS M ASZKOT.
13.7. BI ZTON SÁGI ELŐÍRÁ SOK C ODE 6 0/SAFETY CAR
A Vers eny sor án bekövetkez ő esetleges bal esetek esetén, ill etve bár mel y
esetben, ami kor a pál yán val amil yen vesz él y elhárítási munka el végzés e
váli k sz üks égess é, a Vers enyig azgat ó elrendeli a C ode 60 jelz és
al kal mazását.
Ekkor mi nden bírói posz ton eg yszerr e kiteszi k a Code 60 zászl ókat. Ettől a
pillanattól a Versenyz őknek a sebess égüket 60 km/h-ra kell cs ökkenteni, és a
jelz és hat ál ya al att ezt a s ebess éget köteles ek tar tani.
A s ebess ég korlátoz ás be nem tart ás a büntet ést von maga után, mel ynek
mér téke 10 mp. Amennyi ben val amel y versenyz ő (cs apat) sebess ég
túllépése meghaladj a a 20 km/h, r észér e 20 mp időbüntet és sz abhat ó ki. A
túlzott és fol yamatos s ebess égtúllépés t a F elüg yelő Tes tül et további
időbüntet éss el s újthatj a.
Az eljárás al att az időmérés fol yamatos.
Az eljárás ideje al att a boxutc a nyitva tart.
Amennyi ben a pál yán a vesz él y elhárítás a megtörtént, minden bír ói posz ton
egys zerre bemutatják a z öld zászl ót, ettől a pillanattól mi nden résztvevő
sz ámár a a versenys ebes ség eng edél yezett.
Amennyiben a Code60 nem hasz nálhat ó, a R endez ő a Safety Car-t és az ide
vonatkozó el őírás okat kell al kalmazz a a vers eny s orán.
H og y mel y biz tons ági el őírás kerül a vers eny s orán al kal mazásra, a vers eny
Speci ális infor mációi ban vag y Végrehajt ási utasítás ban köz ölni kell.
13.8. A VER SENYEK DÍJA ZÁSA
Az abszol út 1- 3. hel yez ett s erleg díjaz ás ban.
Mi nden géposzt ál y 1-3. hel yezett s erleg díj azásban, öt vag y több induló
es et én.
13.9. A BAJNOKSÁG ÉR TÉKELÉSE, P ONTOZÁ SA:
Az abs zol út értékel és ben a vers enyzők az al ábbi ak sz erint kerül nek
8-6-4- 2-1

pontoz ásra: 10-

Minden a ki írás 1. pontj ában sz ereplő kateg ória az alábbiak sz erint ker ül
pontoz ásra: 10-8- 6-4- 2-1 indul ósz ámtól függetl enül.

74

Az adott géposzt ál y g yőztes által teljes ített vers enyt áv mini mum 50%-át
teljesítők ker ülnek értékel ésre.
D íjaz ás:az on gépos ztál yokban, ahol leg alább 5, mag yar licencc el r endel kez ő
i nduló van, az 1-3. hel yez ett s erleg díj azásban rész es ül.
A versenyévad végér e l egtöbb pontot össz eg yűj tő vers enyző/cs apat el nyeri
az abs zol út ill etve géposzt ál y Baj noki címet a H ankook Autós Gyors as ági
Orsz ágos Endur anc e Bajnoks ágban.
13.10. A BAJNOKSÁG DÍJA ZÁ SA:
Minden géposzt ál y els ő hár om hel yez ettj e, ( amennyiben a bajnoks ágban
indul ó volt), mi nden
géposz tál y els ő hel yez ettje ( amennyiben 5 al att volt az i ndulók sz áma).
A vers enyévad végére legt öbb pontot össz egyűjtő első három
vers enyz ő/cs apat el nyeri az absz olút Baj noki címet az Aut ós Gyorsas ági
Orsz ágos Enduranc e Baj nokság ban.

mini mum 5

A díj ak a Hankook Autós Gyorsas ági Orsz ágos Baj nokság éves díj átadó ünnepség e
kerül nek átadásra.

13.

keretében

Az Hankook Racer Cup Általános és Technikai
Szabályzata

14.1 ÁLTALÁNOS S ZABÁLYO K
●
●

●
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Az Hankook Racer Cup f utamain csak a Szerv ezőv el (iGaming Kf t.)
szerződést kötő csapatok nev ezhetnek.
A Hankook Racer Kupában v aló részv étel f eltételeit minden szerződ ött
nev ező el kell f ogadja. A nev ező a f elelős azért, hogy a csapata minden tagja
betartsa az előírásokat.
Az Hankook Racer Kupá ban kizáróla g a Szerv ező által elf ogadott Swif t Racer
(homologi zációs szám: H02/14) és Lotus Elise (homologizációs szám:
H01/11) v erseny autókkal lehet részt v enni.

14.2 TECHN IKAI ELŐÍRÁ SOK

●

A jelen Technikai S zabály zat alkalmazása során az al ábbi elv eket kell
f igy elembe v enni:
○
A v erseny autóknak meg kell f elelniük az FIA J függelék 253-as
f ejezetének.
○
A v erseny autóknak tökéletesen meg kell f elelniük a széria
állapotnak, illetv e a H02/14 (Swif t Racer) v alamint a H01/11 (Lotus
Elise) számú Homol ogizációs lapnak, a zon v áltoztatások kiv ételév el,
amely eket a Technikai Szabály zat tartalmaz.
○
Amenny iben a Technikai Szabá ly zatban v agy a H02/14 illetv e a
H01/11 számú Homologizációs
lapon nincs
egy értelműen
engedély ezv e
v alamely
eltérés,
v áltoztatás,
kiegészítő
megmunkálás, úgy azok alkalmazása kif ejezetten TILOS.
○
A Hankook Racer Cup 2016. év i v erseny ein kizárólag csak a
v ersenysorozatra gy ártott, jelen szabály zatnak és a H02/14 illetv e a
H01/11 számú Homologizációs lapnak megf elelő, 2016-ra érv ény es
gép könyvv el rendelkező v erseny autók v ehetnek részt.
○
Azt a v erseny autót, amely et a Technikai ellenőrök v eszély esnek
ítélnek, a Sportf elügy elők kizárhatják a v erseny ből.
○
A Szerv ező elrendel het utólagos műszaki ellenőrzést óv ás nélkül is,
mely et a Technikai Ellenőrök a Szerv ező jelenlétében hajtan ak
v égre.
○
Az MNA SZ f enntartja magának a jogot, hogy a Szerv ező, illetv e az
Autós Technikai Bizottság jav aslata alapján e Technikai S zabály zatot
módosítsa.

14.2.1 TE CHNIKAI ÓVÁS

●

Autós Gy orsasági Országos Bajnokság 2016. év i Alapkiírás 6.2. pontja
szerint.

14.2.2 HOMOLOGIZÁ CIÓ
●
●

●
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A Hankook Racer Kupában résztv ev ő v erseny autók gy ártmány a és típusa:
Swif t Racer illetve Lotus Elise.
Az ered eti Suzuki Swif t 1.3 GC illetv e a Lotus Elise 1.6 nagy sorozatban
gy ártott széria kiv itelű jármű került átalakításra a v erseny zéshez, illetv e a
Sportszabály ok
biztonsági
előírásainak
betartásához
szükséges
v áltoztatásokkal.
A sportcélra így átalakított gépkocsi nemzeti (MNASZ) homologizációv al
rendelke zik.

●
●

●

77

A nemzeti homologi záció száma: H02/14 ( Swif t Racer) illetv e H01/11 (Lotus
Elise).
A Swif t Racer v erseny autó készülhet a H01/06 homológ számú
v erseny autóból v agy lehet új építésű, de átalakítva teljesen meg kell f elelnie a
H02/14 homológi zációnak.
Minden nev ezőnek rendelke znie kell a Homologizációs lappal és azt kérésre
be kell tudni mutatnia.

14.3 SPECIÁLIS ELŐÍRÁSO K AZ HANKOOK RACER CUP
VERSENYAUTÓI RA

14.3.1 GUMIA BRON CS

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
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Csak a Szerv ező által előírt Hankook Ventus RS3 típusú gumiabroncs
használ ható.
Az abroncsok a Verseny abroncs Kft.-től v ásárolhatók meg, az új gumikat
térítésmentesen szerelik f el.
A gumik melegítése tilos!
A gumiabroncs belseje (a kerékpá nt és a gumiabroncs belső része közötti tér)
csak lev egőv el tölthető meg.
A gumiabroncsok regisztrálása a Hankook gy ári v onalkódja, v agy a jelenlév ő
technikai ellenőr jelölése alapj án történik.
Az új abroncsok átv ételév el, v alamint azok regisztrációjáv al kapcsolatos
időpontok, hely színek és az ellenő rzést v égző személy (gumiellenőr) a z ad ott
v erseny hétv égén egy hiv atalos körlev élben kerül pontos meghatározásra.
A gumiabroncsokkal kapcsolatos kérdésekben a Technikai Elle nőr elf ogadja a
Gumiellenő r jelentését.
Az Hankook Racer Kupában ind uló v erseny ző egy v erseny hétv égén
maximum 1 garnitúra új gumiabr oncsot használhat. A 4db új g umi v onalkódos
sorszámát
egy
regisztrációs
f ormany omtatv ány on
kell
leadni
a
Gumiellenő rnek. Az időmérő edzést és a v ersenyf utamokat ezekkel a
regisztrált gumikkal kell teljesíteni.
Az időmérő edzés megkezdése csak teljesen új, f utásmentes, az adott
v erseny autóhoz regisztrált abroncsokkal engedély ezett.
Az abroncsokat a gumiellenőr a boksz kijáraton és a Parc Fermében ellenő rzi.
A v erseny ző saját, már regisztrált gumiabr oncsait a saját autóján s zabad on
f elcserélheti.
A v erseny hétv ége hiv atalos programja alatt egy verseny zőhöz (r ajtszámho z)
beregisztrált gumiabr oncsot tilos más v erseny zőv el elcserélni.
Az időmé rő ed zésre és a v ersenyf utamokra csak sérülésmentes v onalkódú,
v agy jelölésű abroncsokkal engedély ezett a pály ára lépés.
A gumiabro ncs sérülése esetén az azo nos tengely en lév ő gumiabroncsokat
párban kell cserélni, az alábbi ak f igy elembe v ételév el:
○
a f utamok közötti időszakban cserélni csak a gumiellenő r
jóv áhagy ásáv al engedély ezett
○
a f utamok közben történő csere esetén a sérült abroncsot a cserét
köv etően azonnal, még a Parc Fermében történő ellenőrzés előtt be
kell mutatni a gumiellenőrnek. Amenny iben a csere nem bizony ul
jogosnak, a v erseny ző eredmény e törlésre kerül, a tov ábbi
büntetésekről a Felügy elő Testület dönt.

○
○

○

Egy esetleges csere esetén csak az adott v erseny hétv égére tartalék
abroncsként beregisztrált gumi használ ható f el.
Tartalék abroncsnak regisztrálh ató a korábban már megjelölt, de
használ ható, sérülésmentes használt gumiabroncs, illetv e a
Verseny abroncs Kf t.-től v ásárolt új gumiabroncs.
Csak az adott sérült gumiabroncs cserélhető, a v ele azonos
tengely en lév ő abroncs nem.

14.3.2 MOTO R

14.3.2.1 Motor és plomba
●
A Swif t Racer motor 1490 ccm hengerűrtartalmú M15A motorkódda l jelölt
v áltozó szelepv ezérléssel NEM rendelke ző Su zuki gy ártmány ú motor.
●
A Lotus Elise motor 1598 ccm hengerűrtartalmú 1ZR motorkóddal jelölt motor.
●
A Lotus Elise esetében a műany ag, f első motorburkolat leszerelendő.
●
A Lotus Elise esetében az OBD-II csatlakozón a leolv asás lehetőségét
minden v erseny zőnek biztosítania kell edzés közben, a futamokat köv ető
parc-f erme-ben illetv e minden oly an esetben, amikor a v erseny Felügy elő
Testülete v agy a GY B v izsgálatot tart.
●
A Lotus Elise-ben a termosztát kiiktatható.
●
A v erseny autók motorját plombáv al kell ellátni. A plombálás lehetőségét a
nev ező csapatoknak biztosítaniuk kell a v erseny autóikon. A plombálás hely ét
a nev ező csapatoknak kell előkészíteni a kupa tulajdonosáv al egy eztetett
módon.
●
A még nem hitelesített vagy a jav ított motorok a beépítést köv etően, de
maximum a v erseny hétv égét megelőző héten, előre egy eztetett időpontban a
Szerv ező által telj esítmény mérésre, majd azt köv etően plombálásra kerüln ek.
A f enti procedúra a beépítendő tartalék motorokra is kötelezően v onatkozik.
●
A Szerv ező által már leplombált beépített és tartalék motorok a gépátv ételen
a Technikai Ellen őrök által is plombálásra kerülnek.
●
Amenny iben a plombák megsérülnek, v agy a plombált alkatrészeken jav ítást
v égeznek, a teljesítmény mérést és a plombálást újra el kell v égeztetni v agy a
motort ki kell cserélni.
●
Sérült v agy hiány os plombáv al az időmérő edzésen és a f utamokon nem lehet
pály ára lépni.
●
A Swif t Racer esetében csak az ATB által leplombált motorv ezérlő
használ ható.
14.3.2.2 K en és

●
●
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A motorolaj, v alamint az olajszűrő típusa szabadon v álasztható.
A Swif t Racer gy ári olajszűrő konzolt el kell hagy ni, az olajszűr őt egy menetes
persely en keresztül közv etlenül a motorblokkhoz kell rögzíteni. A persely a
Szerv ezőtől beszere zhető v agy egy énileg legy ártható.

14.3.2.3 Gyújtóg yert ya
●
Gy újtógy erty a gy ártmány a és típusa szabadon v álasztható.

14.3.2.4 B enz ingőz kibo csátás- csö kkentő rend sz er ( EVA P)

●

Az Swif t Racer esetén a EVAP tartály és az öblítő mágnes szelep közötti
öblítőszelep-kamra elh agy ása engedély ezett. Ebben az esetben a két
alkatrészt 1 db gumicsőv el kell összekötni.

14.3.2.5 O2 szen zor (L ambd a szond a)

●

●

A Swif t Racer esetén az 1. számú szenzort a kipuf ogócsőben, a 2. számú
szenzort a jobb oldali karosszéria ny úlv ány ban kell elhely ezni az erre a célra
kialakított menetes hüv ely ben.
Mindkét O2 s zen zort elektromosan csatlakoztatni kell a motor kábelköteg en
található gy ári csatlakozóhoz.

14.3.2.6 B efecskend ez és

●

A Swif t Racer esetében a típusazonos ben zin bef ecskendező f ejek közül csak
a narancs színű használható.

14.3.2.7 K ipufogóg áz visszavezető rend sz er ( EGR)

●

A Swif t Racerben az EGR szelep és a szív ósor közötti f ém csöv et el kell
táv olítani és a szív ósoron így keletkezett lukat egy f ém lemezzel el kell zárni.
A lemezt a szív ósorhoz csav arokkal kell rögzíteni.

14.3.3 Erőátvitel
14.3.3.1 Teng elykap csoló
●
A Swif t Racerben a tengelykapcsoló tárcsa és a szerkezet is csak gy ári
●
●

alkatrész lehet.
Szinter tárcsa használata nem megenge dett.
A Lotus Elise-ben kizárólag a homológ lapon f eltüntetett ny omatékv áltó
használ ható.

14.3.3.2 N yo mat ékváltó

●
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A Swf it Racerben a motor és a ny omatékv áltó összef ogatására szolgáló
csav arok közül csak kettő elhagy ása engedély ezett, a motor hátoldalán, az
indítómotor alatt lév ő M12x60x1,25 kettő csav ar közül az egy ik, illetv e az
olajteknő és a ny omatékv áltó közötti M10x35x1,25 kettő közül az egy ik.

●

●
●

●

A Swf it Racerben a v áltóházak közül mind a „ZN0”, mind pedig a „ZN3”
kódjelű v áltóház használh ató.
A Swf it Racerben a ny omatékv áltóban található kapcsolóv illák közül csak a
régebbi, alumínium-ötv özet kapcsolóv illák használata en gedély ezett, az
újabb, acél / műany ag persely es v áltozat nem.
A Swf it Racerben a ny omatékv áltó tetején található sebesség v álasztó kar
v égéről a röpsúly t el kell táv olítani.
A Swf it Racerben az autó a sebesség jelet a v áltón lév ő sebesség jeladóról
v eszi, ezért a v áltóban a diff erenciálműv ön lév ő fogazott kereket, illetv e a
sebesség jeladót meg kell hagy ni.
A Swf it Racerben a jav asolt hajtóműolaj egy ezik a köv etkező specif ikációkkal:
API GL-5 75W-90

14.3.4 FU TÓMŰ
14.3.4.1 Leng éscsillap ító

●

●

●

A
v erseny sorozat
tisztasága
érdekében
a
len géscsillapítók
megbontása tilos!
A
Swif t
Racerben
az
első
lengéscsillapítón
a
csonkállv ányt
rögzítő
f első
csav ar
nyílása
megmunkálható, de csak a ny ílás
hosszának a le ngéscsillapító háza f elé
v aló megnöv elése engedély ezett.
A Swif t Racerben kizárólag
a
Szerv ező által, logóv al ellátott és
bev izsgáláson átesett lengéscsillapító
használ ható.
○
Esetleges
sérülés,
v agy
elhaszn álódás
esetén
a
bev izsgálás csak a Kupa
Szerv ezőjé n
keresztül
lehetséges.
○
A köv etkező cikkszámú lengéscsillapítók használata enged ély ezett:
101-76- 103 (S wif t Racer)
101-76- 403 ( Swf it Racer)

14.3.4.2 K orm án yzás

●
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A Swif t Racer esetében használható a f ix, illetv e a gy árilag állítható
magasságú kormány oszlop is.

14.3.4.3 Fékr endszer

●

●

●

Mindkét
autótípus
esetében az első
f éktárcsa
bármily en,
kereskedelmi
f orgalomban
kapható
típus
lehet,
amenny iben az a gy áriv al megegy ező
paraméterű és f elületű.
A hátsó f ékpof a illetv e f éktárcsa bármily en,
kereskedelmi f orgalomban kapható típus
lehet, amenny iben az megf elel a homológ
paramétereknek.
A Swif t Racer esetében a gy ári ABS
egy séget el kell táv olítani, hely ére a
Szerv ezőtől beszere zhető alumínium f ékolaj elosztót kell beszerelni.

14.3.4.4 C son kállván y

●
●

●

A Swif t Racer esetében a csonkállv ány csak gy ári
alkatrész lehet.
A
Swif t
Racer
esetében
a
csonkállv ány
lengéscsillapító
házr a
f elf ekv ő
f elülete
megmunkálható, a méret csökkentése csiszolással
engedély ezett.
A Swif t Racer esetében a csonkállv ány és a
lengéscsillapító
illesztési
pontatlanságainak
kiküszöbölésére, a csonkállv ány f uratos része és a
lengéscsillapító f uratos része közé egy darab, két
f urattal rendelkező hé zago lóleme z behely ezhető.

14.3.4.5 Lengő kar

●
●
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Az Swif t Racer esetében a lengőkar csak gy ári alkatrész lehet. A Lotus Elise
esetében gy ári, v agy a Szerv ező által engedély ezett lengőkar lehet.
Mindkét autóba n a lengőka rban a s zilentblokk illetv e a gömbf ej cserélhető, de
csak a gy áriv al megegy ező méretű és tulajdonságú alkatrészre.

14.3.4.6 H átsó híd
●
A hátsó f utómű geometriájának beállítása hézagolással eng edély ezett. A

●
●
●
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Swif t Racer esetében a hézagol ó alátéteket v agy lemezeket a f ék alaplap és a
hátsó híd között kell elhely ezni.
A hézagolás v astagsága maximum 3mm lehet, annak érdekébe n, hogy a
hátsó tengelycsonk tehermentesítése megmaradjon.
A Lotus Elise esetében a hézagoló a f utómű tengely csonkoknál kiszerelhetők,
kiv év e az ABS jeladó tartó.
A Lotus Elise esetében a hátsó f utómű erősítés (track use chassis brace kit
LTAC05 377) bes zerele ndő.

14.3.5 KAR OSSZÉR IA
14.3.5.1 B első kam er ák

●

●
●

●
●

●

●
●

Belső, előre né ző kamera h asznál ata kötelező oly módon, hogy a f elv ételen a
kormány kerék, a v áltókar és az első szélv édőn kilátv a a v erseny pály a is jól
látható legy en.
Hátra néző kamera haszná lata kötelező.
A Parc Fermé területére beérkező v erseny autóban a v erseny ző a kamerákat
le kell állítsa, és a készülékeket az autóban kell h agy nia. A v erseny ző a
leállításban kérhet segítséget csapatának megbízott képv iselőjétől.
FIGY ELEM! A Parc Fermé területére v aló belépés csak a Technikai Ellen őr
v agy a megbízott Sportbíró jelenlétében és jóv áhagy ásáv al engedély ezett!
A Parc Fermé ideje alatt minden kamerának és memóriakárty ának a
v erseny autókban kell maradniuk, kiv év e amely ik f elv ételek megtekintéséről
döntött a Felügy elő Testület.
A kamerák által készített f elv ételek megtekintését a v erseny ek Felügy elő
Testülete, az A utós Gy orsasági Bizottság és a Sze rv ező részér e bi ztosítani
kell.
A megtekintésre bekért és a v erseny autókból ezért kiv ett f elv ételekért a parc
f ermé ideje alatt az adott csapat megbízott képv iselője f elelős.
A f elv ételeket a parc f ermé f eloldását köv ető 2 órán keresztül még meg kell
őrizni.

14.3.5.2 B első rész

●
●

●
●

●

●
●
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Panoráma tükör f elszerelése a középső v isszapillantó tükörhöz rög zítv e
kötelező.
A Swf it Racer esetében a bal első d obleme zen tap osó lemez, lá btámasz
f elszerelése engedély ezett. Ennek rögzítéséhez f uratok készíthetőek, mely ek
csak a lemez rögzítésére szolgál hatnak. Leszerelés esetén ajánlott a f uratok
leragasztása.
A Swf it Racer esetében a bal doblemezen lév ő, a gy ári taposó rögzítésére
szolgáló f ém konzol a ponthegesztések lef úrásáv al eltáv olítható.
Mindkét autótípusban a pedálokon a taposó f elületek megnöv elése céljából
szélesítő lemezek f elszerelése eng edély ezett, mely ek rögzítéséhez a pe dálok
taposó f elületén f uratok készítése engedély ezett. A f uratok csak a
szélesítések rögzítésére szolgálhatnak.
A Swf it Racer esetében a kormány oszlop magasságának beállítása a gy ári
f elf ogatás hely én v aló hézagolással enged ély ezett. Hozzáa dott any ag csak a
héza goló alkatrész lehet, mely nek any aga f ém.
Kormány hosszabbító használható.
Az alacsony v erseny zőkre v aló tekintettel az alábbi átalakítások
engedély ezettek mindkét autótípusban:

○

●

●
●
●

a v áltókulissza f üggőleges irány ban v aló megemelése. Hozzáadott
any agként csak a hézagoló alátét engedély ezett, mely nek any aga,
mérete szabadon v álasztható.
○
egy edi üléskonzol be építése, az előírt bi ztonsági el őírások betartása
mellett.
Mindkét típusban enged ély ezettek az alábbi átalakítások is, mely ekről egy
egy edi terv rajzot kell készíteni és azt a beépítés előtt a Sze rv ezőv el, v alamint
az ATB-v el jóv á kell hagy atni:
○
taposó lemez szintjének megemelése: egy egy edi, új lemez
beépítésév el. Ennek rögzítése céljából a karosszéri án f uratok
készíthetőek. Amenny iben a lemezt már nem haszn álják, ajánlott a
f uratok leragasztása. Egy éb célra ezek a f uratok nem használhatóak.
○
a pedálok magasságának a taposó f elületükhöz képest merőleges
irány ban v aló megnöv elése. A pedálok csak gy ári állapotúak v agy
engedély ezett átalakításúak lehetnek. Az egy edi, plusz alkatrészek
biztonságos rögzítésére f oly amatosan és f okozottan ügy elni kell. A
pedálok taposó f elületein f uratok készítése engedély ezett , de ezek
csak a magasítás rögzítésére szolgálhatnak. Amenny iben a
magasítást nem használják, a pedálokat gy ári állapotúakra v agy
engedély ezett átalakításúakra kell cserélni.
A Lotus Elise-ben a csomagtér kárpitok eltáv olíthatók.
A Lotus Elise-ben a lambda szonda f eletti élv édő gumi kéder tűzv eszély es
lehet, ezért eltáv olítható (oldalanként 2 – 2 db)
A Lotus Elise-ben az ajtók belső részén lév ő f ényv isszav erő prizma
leszerele ndő..

14.3.5.3 B iztonság i b erendez ések
●
A Swif t Racer esetében az FIA J f üggelék 253.7 szerinti ké zi tűzo ltó készülék

●
●

beszerel ése kötelező. A Lotus Elise-ben a gy ári tűzoltó rendszer haszn álata
kötelező.
Mindkét autó esetéb en a h omológ v erseny ülés, az üléssín és a homológ
v erseny öv típusa szabadon v álasztható.
A mindkét autó esetében FIA J f üggelék 253.16 szerinti előírások betartása
mellett engedély ezett az egy edi v agy az állítható üléssín használata is.

14.3.5.4 Ü zeman yag

●

●
●
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A v erseny hétvégén nincs megkötv e az üzemany ag beszerzésén ek hely e, de
a használt üzemany agnak meg kell f elelnie az FIA J f üggelék 252.9 pontjában
előírtaknak.
E85 haszná lata TILOS!
Jav asolt a 95-ös oktánszámú üzemany ag használata.

14.3.5.5 Lökh árító

●
●
●

A Swif t Racer esetében az első műany ag lökhárító mögé f el kell szerelni
mindkét gy ári f ém merevítőt.
Az Swif t Racer esetében a hátsó műany ag lökhárító alatti gy ári fém merev ítő
elhagy ható.
A hibás lökhárító mindkét autó esetében javítható:
○
Végleges jav ítás esetén a ragasztó any agon kív ül nem járhat plusz
any ag hozzáa dásáv al, a gy áriv al megegy ezőnek kell lennie.
○
Ideiglenes
jav ítás
alkalmáv al
engedély ezett
a
műany ag
kábelkötegelő és a ragasztósza lag használata is, de ezek csak a
lökhárító ideiglenes rögzítését szolgálhatják. A lámpatakaró és
motortér tető illesztéseinek eltakarása tilos! Az ideiglenes jav ítás
csak az adott v erseny hétv ége futamaira engedély ezett.

14.3.5.6 Tetőlem ez

●

A kommunikációs rádió használatához szükséges antenna f elszerelése miatt
a tetőlemez hosszanti középv onalán, 1 f urat készíthető.

14.3.5.7 Tető szellőző
●
A Swif t Racer esetében az

1 illetv e a 2 szellőzőrácsos tetőszellő ző

használ ata is engedély ezett.
14.3.5.8 H átsó spoiler
●
A Swif t Racer esetében a spoiler (szárny ) rögzítése csak ragasztó any aggal
●

engedély ezett.
A Lotus Elise esetében a S ze rv ező által meghatáro zott kötelező h átsó szárny
használ andó, mely csav arral rögzíthető.

14.3.5.9 Lámpat akaró

●

A lámpatakaró any aga mindkét autó esetében lehet carbon v agy üv egszálas
műany ag is, azonban alakja csak az eredetiv el megegy ező lehet.

14.3.5.10 Ajtó k

●

Az olda lsó ajtókra mindkét autó esetében f elszerelhető a mechanikus és az
elektromos ajtózárral működő ajtókilincs is.

14.3.5.11 Ho mlo kfal

●
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A Swif t Racer esetében a gy ári homlokf al szerelhetőv é átalakítható, a
rögzítést szolgáló kötőelemek és a gy ári ponthegesztések hely én
szegecsany ák elhely ezése engedély ezett.

14.3.5.12 K er ékjár at

●

A Swif t Racer esetében a kerékjáratokban műany ag betét használata nem
engedély ezett.

14.3.5.13 Pótsúly

●
●
●
●

●
●
●

A Hankook Racer Kupában a meghatározott v erseny zői súly határ: 85 kg.
A v erseny ző mérlegelt súly ának és a pótsúly értékének összege meg kell
haladja a meghatáro zott v erseny zői súly határt.
A v erseny ző mérlegelését teljes v ersenyfelszerelésben, de csak abban kell
elv égezni: bukósisak, FHR, ov erál, keszty ű, cipő, alsóruházat, maszk.
Annak a v erseny zőnek, akinek a mérlegelt súly a nem éri el a meghatározott
v erseny zői súly határt, a hiv atalos rendezv ény eken pótsúly t kell beszerelni,
mely et az ülés mögé a padlólemezhe z kell rögzíteni az ide v onatkozó FIA
előírásoknak megf elelően.
A hiv atalos mérlegelés a gépátv étel alkalmáv al történik meg.
A v erseny ző súly át és a szükséges pótsúly ok meglétét a Technikai Elle nőrök
a hiv atalos rendezv ény ek alatt bármikor ellenőrizhetik.
A pótsúly ok 2,5 kg-os lépcsőben a Szerv ezőtől szerezhetők be.

14.3.5.14 Min im ális tö meg

●

●
●
●

A minimális tömeg mérésekor a motor és a ny omatékv áltó olajszintje, a
hűtőf oly adék szint és a f ékolaj szint a gy árilag megadott normál értéken kell
legy en, az ablakmosó tartály nak és az üzemany ag tanknak pedig üresnek kell
lennie.
A mérés a v erseny ző és annak v ersenyf elszerelése nélkül történik.
A Swif t Racer v erseny autó tömege el kell érje a H02/14 s zámú
Homológizációs lap 201. pontjáb an meghatáro zott értéket.
A Lotus Elise v erseny autó tömege el kell érje a H01/11 számú
Homológizációs lap 201. pontjáb an meghatáro zott értéket.

14.3.5.15 Pótlólago s rög zítések
●
A Swif t Racer esetében a motorháztető és a

●
●
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csomagtér ajtó gy ári zárszerkezetét el kell
táv olítani, a FIA J 253.5 szerinti pótlólagos
rögzítések alkalmazása kötelező.
A Lotus Elise esetében a homológ lapon
szereplő “s zélzár” használand ó.
A Swif t Racer esetében csak az alábbi v agy
ezzel megegy ező típusú „szélzár” f elszerelése
engedély ezett:

14.3.5.16 Kip ufogó r end szer

●
●
●

A kipuf ogó rendszer alkatrészei csak a Kupasoro zat Szerv ezőjétől
szere zhetők be.
A kipuf ogó rendszer jav íttatását csak a Kupasorozat Szerv ezője v égeztetheti
el.
A Swif t Racer esetében a kipuf ogó v égnek a hátsó lökhárítóban a gy ári
hely en, a jobb oldali kör nyílásban kell v égződnie, mely nek érdekében a hátsó
kipuf ogó dob f elf ogató f ülei any ag hozzáadása nélkül szabado n alakíthatóak.

14.3.5.17 Első és hát só lö kh árító k f ényez ése

●

Az egy séges megjelenés érdekébe n mindkét autó esetében az a lábbiakat kell
f igy elembe v enni:
○
az első lökhárító középső, alsó és két oldalsó, v alamint a hátsó
lökhárító teljes rácsa fekete színű
○
az első lökhárító oldalsó rácsai alatt a lökhárítót a f otón látható
módon f ekete színűre kell f ény ezni

14.3.5. 18 Eltérések a sz ériaautóktól a Swift Racer eset ében

●

●
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Az Első lökhá rító alatt az autó menetirány szerinti jobb o ldalán a v ízhűtő
mellett található légterelő műany ag megtartása kötelező. Az alkatrész
cikkszáma: 72393-63J10
Az összes kárpit és hangszigetelő any ag kötelezően eltáv olítandó

●
●
●
●
●
●
●

Az összes embléma kötelező en eltáv olítandó
Mindkét oldalt az első sárv édőkben a kerékjárati takaró műany agok
kötelezően eltáv olítandók
A hátsó ablaktörlő kar és szerkezet kötelező en elhagy andó.
Mindkét küszöbb orítás kötelezően eltáv olítandó
A motorháztető zár és a ny itó szerkezet a bowd ennel egy ütt eltáv oítandó
Az autó gy ári szerszámai és a kerékemelő kötelezően eltáv olítandók
A v onószem kötelező, a jobb oldali “A” oszlop töv ében a bukóketrechez
kábelkötegelőv el erősítv e

14.3.5.19 Köt elezően eltávolít andó alkatrész ek a Lotus Elise eset ében:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Csomagtér kárpit
Ny itásérzékelő
Fényv isszav erő prizmák
Motortakaró műany agok
Antenna
Kürt
A széria motortér zár
Kormány díszítés
Légterelő (f otó: homológ lap 5, 6)

14.3.6 ELEKTROMOS R ENDSZER
14.3.6.1 A kkumu látor

●
●

●

Az akkumulátor pozitív saruja a gy ári műany ag burkolattal szigetelendő.
Az akkumulátor gy ártmány a szabadon v álasztható, de kapacitása és méretei
meg kell, hogy egy ezzenek a gy ári értékekkel, illetv e a homológ lapban f oglalt
paraméterekkel.
Az Swif t Racer esetében csak hagy omány os, f oly adék elektrolitos sav asólomakkumulátor haszn álható, spirálcellás, illetv e zselés akkumulátor
használ ata nem engedély ezett.

14.3.6.2 A dattároló (Logg er)

●
●
●
●

●

A logger dobo zt f elny itni v agy a rendszer alkatrészein és a kábelköteg en
bármi nemű jav ítást v égezni tilos!
Amenny iben a logger re ndszer b ármely részén külső beav atkozás történik, az
technikai szabály talanságnak minősül.
A Swif t Racer esetében a sorozat által gy ártott logger használata kötele ző.
A Swif t Racer esetében az AIM SRL által gy ártott AIM SoloDL típusú logger
használ ata opcionális, az O BD-II csatlakozón keresztül csatlakoztv a az
autóhoz, a kábelkötegek megbontása nélkül.
A Lotus Elise esetében az AIM SRL által gy ártott AIM SoloDL típusú logger
használ ata kötelező.

14.3.6.3 A dat kiolvasás

●

A nev ezőnek v agy v erseny zőjének saját v erseny autóin biztosítania kell az
OBD-II és a logger csatlakozón v aló kiolv asás lehetőségét a Szerv ező, a
résztv ev ő csapatok illetv e a Technikai Ellenőrök részé re.

14.3.6.4 Szivarg yújtó aljzat

●

Sziv argy újtó aljzat használata engedély ezett, de az Swif t Racer esetében
csak a bal hátsó doblemez f elett található gy ári csatlakozó és a típus azonos
sziv argy újtó aljzat, v alamint kábelköteg f elhasználásáv al lehetséges.

14.3.6.5 K ommun ikáció s r ádió r endszer

●
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A v erseny zőv el beszéd f ormájában v aló kommunikálásra használható rádiós
rendszer be építése engedély ezett. E rendszer nem használh atja az autó
elektromos rendszerét. A Swif t Racer esetében a hátsó sziv argy újtó aljzaton
keresztül engedély ezett.

14.3.6.6 Gyújtáskap csoló

●

A kulcsos és
engedély ezett.

a kulcs

nélküli

gy ári

gy újtáskapcsoló

használata

is

14.3.6.7 Első men etfén y

●

A Swif t Racer esetében az első lökhárítóba szerelt nappali menetf ény
használ ata engedély ezett, esős v erseny esetén ajánlott.

14.3.6.8 Eg yéb elektronika
●
Bármely egy éb, a gy ári beépítésen és az enged ély ezett kiegészítéseken f elüli

elektronika használata tilos!
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14.3.7 VER SENYRUHÁ ZAT

●
●
●

A Kupasorozat v erseny ein csak a Hankook Racer Cup saját v erseny
ov eralljában lehet v erseny ezni.
A Szerv ező jogosult meghatározni a mell rész jobb oldalán f elv arrandó
f eliratok hely ét.
A reklámf eliratok elhely ezésénél f igy elembe kell v enni az FIA L f üggelék
idev onatkozó előírásait.

14.3.8 EGY ÉB

●

●

●
●

A gy ári kötőelemek hely ett használható b ármily en, kereskedelmi f orgalomban
kapható kötőelem amenny iben szakító szilárdsága megegy ezik, v agy
meghaladja a f elv áltani kív ánt kötőelemét.
Az enge dély ezett egy éb megmunkálások:
○
csav armenetek f elújítása
○
szelepek becsiszolása
○
f éktárcsák f elszabály zása
○
f ékdobok f elszabály zása
○
tömítés maradv ány ok lecsiszolása
Egy szabadon v álasztható alkatrész típus esetén is az minden esetben meg
kell f eleljen az FIA v onatkozó szabály ainak.
Mind en egy éb, a f entiekben nem engedély ezett v áltoztatás TILOS!

14.3.9 ALKA TRÉSZEK BESZER ZÉSE, JAVÍ TÁSA
14.3.9.1 A Swift R acer eset ében

●

A köv etkező tételek beszerzése csak a Szerv ezőn keresztül engedély ezett:
○
○
○
○
○
○
○

●
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a sorozat v erseny ov erallja
első lökhárító
hátsó lökhárító
hátsó spoiler (szárny )
tetőszellőző és tartozékai
első f ékbetét
leplombált motor

A köv etkező alkatrészek javítása TILOS:

○
○
○
○
○
○
○

motor- és v áltótartó bako
lev egőszűrő rendsze r tart
lengéscsillapító
f ékolaj elosztó tömb
kipuf ogó rendszer és tart
adatrögzítő rends zer és t
motortér kábelköteg

○
○
○

Első f ékbetét
hátsó f ékpof ák
f ékpedál

14.3.9.2 A Lotus Elise eset éb en

●
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○
○
○

Tekercsrugók
Teketcsrugó tány ér
Légtömegmérő há z

A Lotus Elise v alamenny i alkatrésze a Szerv ezőn keresztül, v agy a Szerv ező
engedély év el szerezhető be.

14.4 ÁLTALÁNOS E LŐÍRÁSOK

14.4.1 ID ŐMÉR Ő, VER SEN YFUTAM OK ID ŐBEOSZTÁ SA

●

A Hankook Racer Cup a v erseny hétv égéken a v erseny rendezője által
megadott, a v erseny kiírásában közzétett időterv szerint zajlik:
○
○
○

●
●

időmérő ed zés
1. f utam
2. f utam

2 x 15 perc
30 perc + 1 kör
30 perc + 1 kör

A warm-u p ed zés v ége és a v ersenyf utam kezdete között minimum 30
percnek kell eltelnie.
Az időmérő és az 1. v erseny között minimum 150 percnek kell eltelnie.

14.4.2 ID ŐMÉR Ő

●

Az időmérőt a Hankook Racer Cup két géposztály a egy más után, külön külön 2 x 15 perc alatt teljesíti.
● A kategóriák indítási sorrendjét a Szerv ező határozza meg.
● Az Hankook Racer K upába n a z időmérő ed zést köv etően nincs Parc
Fermé.

14.4.3 RAJ TFELÁLLÁ S

●

●

●

●
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Az első f utam rajtf elállása az időmérő ed zésen elé rt legjobb kör ere dmény e
szerint, a második f utam rajtfelállása az 1. f utamon elért eredmény szerint
történik, az első ny olc hely ezett sorrendjének megf ordításáv al.
Amenny iben a rendezv ény en 3. f utam kerül lebony olításra, a 3. f utam
rajtsorrendje a 2. f utam eredmény e adja, az első ny olc hely ezett sorrendjének
megf ordításáv al.
Ezen szabály ozástól eltekintv e az Alapkiírás 2016. 5.3.5. pontja érv ény es. A
f utamok v erseny táv ja kizárólag a z AGY B elő zetes engedély év el v áltoztatható,
mely et a v erseny kiírásában szerepeltetni kell.
A Hankook Racer Cup két géposztály a (Swif t Racer és Lotus Elise) minden
esetben eltolt rajttal indul. A kategóriák rajtolási sorrendjét a Szerv ező
határozza meg.

14.4.4 KÖTELEZŐ R EKLÁMOK

●

A kötelező r eklámok a S zerv ező körlev elében kerül nek meghatáro zásra,
mely et minden indulónak kötelezőe n v iselnie kell az alábbi hely eken:

●

A v erseny autón elhely ezendő kötelező reklámok hely ei:
1. utastértető
2. géptető szélzá r alatti része (az S wif t Racer esetében)
3. első rendszámtábla
4. hátsó rendszámtábla
5. külső v isszapillantó tükrök
6. első lökhárító sarkai
7. hátsó lökhárító sarkai

●

Az előírt v erseny zői ov erál mell részének jobb oldal a kötelező reklámf elület,
amiv el a Szerv ező rendelke zik.
A Hankook Racer Cup rendezőj e a kötelező reklámokra v onatkozó részletes
előírásokat 2016. április 20-ig teszi közzé.
Az előírás szerinti elhely ezést a nev ező köteles megoldani, mely et a Szerv ező
ellenőri z. Nem megf elelő elhely ezés v agy hiány esetén a Szerv ező a
rajtengedély t megtagadhatja.
A kötelező reklámok a Szerv ezőtől igény elhetők.

●
●

●

14.4.5 A ZONOSÍ TÓ JELZÉSEK

●
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● Az a zon osító jelzéseket a hiv atalos rendezv ény ek teljes időtartama
alatt kötelező használni, meglétüket a Technikai Ellen őrök ellenőr zik.
●
licenc nev ét és nemzeti zászlaját a Swift Racer
esetében oldala blakokon, a Lotus Elise esetében a z oldal ablak f ölötti sáv on
kell elhely ezni.
● A rajtszámot a Swif t Racer
szélv édőn és az
oldalabl akokon, a Lotus Elise esetében pedig az első szé lv édőn és az ajtók
első harmadán kell elhely ezni.
A licencnév és nemzeti zászló paramétere i mindkét autó esetében (2db) :
○
típus, egy enes karakter
○
A Swif t Racer esetén nagy betűk- fehér szín.
○
A Lotus Elise esetén nagy betűk és az autó színétől jól láthatóan
eltérő szín.
○
a legmagasabb, ékezet nélküli karakter magassága: 60 mm

○

●
●

a nemzeti zászló mérete: 90 x 60 mm a név elé elhely ezv e a névv el
egy sorban
○
a minimális megjelenés: a v ezetéknév egésze és a keresztnév első
karaktere
A rajtszámok a Szerv ezőtől igény elhetők.
A rajtszámok paraméterei (3db):
○
a Swif t Racer esetében elhely ezése a két hátsó oldalsó üv eg “B”
oszloph oz közeli részén
○
a Lotus Elise esetében a két ajtón
○
mindkét autó esetében az első szélv édőcsík alatti jobb f első
sarkában
○
betűtípus: Arial Black egy enes karakter
○
szín: az FIA által alkalmazott neon sárg a szín az üv egf elületeken, és
f ehér alapon f ekete a karosszérián.
○
karaktermagasság 20 cm

14.4.6 ÉR TÉKELÉS, DÍJA ZÁS
17.4.5.1 H an koo k R acer Cu p kat egóriák

●
●
●

A Hankook Racer Cup v alamenny i v erseny hétv égéjén a Swif t Racer és a
Lotus Elise kategória értékelése külön történik.
Összev ont értékelés nincs.
A két kategórián belül a z alábbi hár om alkategória egy aránt kiírásra kerül:
○
Rookie alkategória
○
Ladies alkategória

14.4.5.2 H an koo k R acer Cu p

●

Az Hankook Racer Cup f utamain mindkét kategóriába n a z elért hely ezésük
alapján a z alábbi ak szerint kapnak bajnoki pontokat a v erseny zők:
●
●
●
●
●
●
●
●

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hely ezett
hely ezett
hely ezett
hely ezett
hely ezett
hely ezett
hely ezett
hely ezett

25 pont
20 pont
16 pont
13 pont
11 pont
10 pont
9 pont
8 pont

●
●
●
●
●
●
●

9. hely ezett
10. hely ezett
11. hely ezett
12. hely ezett
13. hely ezett
14. hely ezett
15. hely ezett

14.4.5.3 Roo kie, L adies és C sapat alkategó ria

●
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Az abs zolút bajnokság mellett a Hankook Racer Cup keretein belül mindkét
kategóriában (S wif t Racer és Lotus Elise) Rookie és Ladies alkategória is
indul.

7
6
5
4
3
2
1

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

14.4.5.4 R ookie alkategó ria

●

●

Rookie v erseny zőnek számít minden oly an pilóta, aki korábban még nem
szerepelt FIA v agy MNASZ bajnokságban, illetv e pály akezdőnek számít a
Gy orsasági Szakág tekintetében. A kategória résztv ev őiről a Kupa
tulajdonosa saját hatáskörében dönt.
A Rookie Kategória f utamonként elért hely ezésük alapján mindkét
kategóriában (S wif t Racer és Lotus Elise) az alábbiak szeri nt kapnak pontokat
a v erseny zők:
●
●
●

1. hely ezett
2. hely ezett
3. hely ezett

10 pont
6 pont
4 pont

●
●
●

4. hely ezett
5. hely ezett
6. hely ezett

3 pont
2 pont
1 pont

14.4.5.5 Ladies alkategór ia

●

A Hankook Racer Cup külön értékelést indít a bajnokságban résztv ev ő
v alamenny i hölgy verseny ző részv ételév el. A Ladies Kategóriáb an
f utamonként elért hely ezésük alapján mindkét kategóri ában ( Swif t Racer és
Lotus Elise) az alábbiak szeri nt kapnak pontokat a v erseny zők:
●
●
●

1. hely ezett
2. hely ezett
3. hely ezett

10 pont
6 pont
4 pont

●
●
●

4. hely ezett
5. hely ezett
6. hely ezett

3 pont
2 pont
1 pont

14.4.5.6 C sapat alkategó ria

●
●

A Csapat alkategóriában v alamenny i - a bajnokságban résztv ev ő – szerződ ött
csapat indulhat, amenny iben legalább két nev ezett v erseny zőv el rendelkezik.
Az értékelésbe mindkét kategóriába n (S wif t Racer és Lotus Elise) minden
csapatnál az adott futamon a legjobb teljesítmény t elérő két v erseny ző
eredmény ének összege számít bele az alábbi pontren dszer ala pján:
●
●
●

1. hely ezett
2. hely ezett
3. hely ezett

10 pont
6 pont
4 pont

●
●
●

4. hely ezett
5. hely ezett
6. hely ezett

14.4.5.7 Pont egyenlő ség

●
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A
Hankook Racer Cup v alamenny i kategóriájában és alkategóriájáb an a
bajnoki táblázatában pontegy enlőség esetén:
○
a több első, második, harmadik stb. hely ezés,

3 pont
2 pont
1 pont

○

tov ábbi egy ezés esetén a hamarabb megszer zett jobb hely ezés
dönti el a sorrendet.

14.4.5.8 D íjátadó

●
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Mindkét kategóriáb an (S wif t Racer és Lotus Elise) f utamonként az első három
hely ezett, a gy őztes csapatának képv iselője, v alamint a Rookie és a Ladies
Kategória gy őztese köteles megjelenni a díjátadón, ahol v alamenny ien
serlegdíjazásban részesül nek.
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