VERSENYKIÍRÁS
MNASZ AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG II. FUTAMA

Racing Stars Amatőr Tehetségkutató versenysorozat III. futama

A verseny helyszíne: Nyirád Motorsport Centrum
Időpontja: 2016. 06.19.
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1. Program
2016. június 07.
A versenykiírás közzététele
2015. június 17.
Nevezések zárlata normál díjjal
2015. június 17-től Nevezés emelt díjjal
2015. június 19. 8:30 Nevezés zárlat
Versenyiroda helye: Az épület földszintjén.
Gépkönyvezés helye: Gépátvevő helység.
Adminisztratív átvétel helye: adminisztratív iroda.
Technikai átvétel helye: Gépátvevő helység.
Technikai kártya kiadása: Gépátvevő helység.
A hivatalos hirdetőtábla helye: A rajtelőkészítő közelében található.
Adminisztratív átvételre jelentkezni csak 2016-ra érvényes gépkönyvvel vagy FIA Technical
Passporttal lehet.
2016.06.18. (szombat)





12:00 – 21:00
16:00 – 19:00
16:00 - 19:00
16:15 – 19:15

Depó nyitvatartása
RACING STARS Adminisztratív átvétel
Versenysenyiroda nyitvatartása
RACING STARS Technikai átvétel

2016.06.19. (vasárnap)












7:00 – 17:00
6:30 – 8:00
6:30 - 8:00
7:30
8:00 – 9:00
8:00 - 8:15
8:15 – 9:15
8:15 9:15 –
9:30 10:00 -



11:30 –



13:00 -



14:30 -




10 perccel utána
16:00 -





10 perccel utána
kb.17:15
kb.17:45

Versenyiroda nyitvatartása
RACING STARS Adminisztratív átvétel
RACING STARS Technikai átvétel
RACING STARS Versenyzői eligazítás
Autocross Adminisztratív átvétel
Autocross Gépkönyvezés
Autocross Technikai átvétel
RACING STARS Edzés
I. Felügyelő testületi ülés
Autocross szabadedzés
RACING STARS I. futam
Autocross időmérés
RACING STARS II. futam
Autocross I. előfutam
RACING STARS III. futam
Autocross II. Előfutam
RACING STARS Elődöntő futamok
Autocross III. Előfutam
II. Felügyelő testületi ülés
Autocross Elődöntők
RACING STARS döntő futamok
Autocross Döntők
III. Felügyelő Testületi ülés
RACING STARS Díjkiosztó
Autocross Díjkiosztó
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2. Rendezés
A rendező megrendezi a 2016. évre érvényes FIA és MNASZ szabályok alapján, az MNASZ
Autocross Országos Bajnokság II. futamát.
A rendezvényen – a szakág jóváhagyásával - amatőr betétprogram kerül lebonyolításra a
RACING STARS versenysorozat szabályai alapján.
3. Rendező
A verseny rendezője:
Címe:
Tel:
E-mail:
Web:
A verseny társrendezője:
Címe:
Tel:
Fax:
E-mail:

Nyirád Motorsport Kft.
1051 Budapest, Október 6. u. 4. 1.em 1,
+36 70 778 4560
nyiradmotorsport@gmail.com
www.nymc.eu
Zalaegerszegi Autósport Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 11.
+36 30 9 461 960
+36 92 328 353
racingstarsmedia@gmail.com

A verseny és versenyiroda helyszíne: Nyirád Motorsport Centrum
A Nyirád Motorsport Centrum a Balatontól 25km-re, északi irányban található. A
versenypálya Nyirád külterületén, a községtől délnyugati irányban kb. 5 km-re. A
versenypálya csak a keleti irányból a Tapolca-Nyirád közlekedési útról közelíthető
meg, a bekötő utat tábla jelzi! GPS: É: 46o 58’ 11”,K: 17o 25’ 00”
4. Általános feltételek, a pálya leírása
Általánosságok
Az esemény értékelésre kerül a 2016. évi
- Magyar Autocross Bajnokságban
RACING STARS Amatőr Tehetségkutató versenysorozatban
Pálya leírása
Hosszúság: 1040 m.
A pálya szélessége a rajtnál: 15 m. Legnagyobb szélesség: 23 m.
Legkisebb szélesség: 10 m. A pálya összetétele: 100% laza talaj (kivéve rajtrács).

5. A verseny tisztségviselői
Felügyelő Testületi vezető:
Versenyigazgató:
Versenyigazgató RacingStars
Pályabírók vezetője:
Technikai felügyelő:
Időmérés és értékelés vezetője:
Biztonsági főnök:
Versenyzők összekötője:
Versenyorvos:
Ténybírók: Rajt:

Cselényi Vilmos
(H)
Cselényi Balázs
(H)
Csuri Zoltán
(H)
Csuri Zoltán
(H)
Szilágyi Béla
(H)
Boros Lajos
(H)
Laskai Tibor
(H)
Répási Róbert
(H)
Végrehajtási utasításban (H)
Végrehajtási utasításban
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Hibás rajt:
Cél:
6. Nevezés és biztosítás

Végrehajtási utasításban
Végrehajtási utasításban

Autocross
A nevezőknek a versenykiíráshoz csatolt nevezési ívet írógéppel, vagy nyomtatott betűvel
olvashatóan és pontosan kitöltve, a nevező és a versenyző aláírásával, valamint a nevező
bélyegző lenyomatával ellátva kell a verseny rendezőjének – postán vagy e-mailben – a
megadott nevezési zárlatig megküldeni. Ha a nevezőnek rajthoz állási szándéka akadályba
ütközik, köteles azt a rendező felé az akadályoztatás létrejöttekor azonnal jelezni írásban, e-mail, fax vagy nyomtatott formában –, legkésőbb az adminisztratív átvétel kezdetéig.
Amennyiben ezt nem teszi meg az OFRB 10 000,- Ft büntetést szab ki. Nevezést a
nevezési zárlat után a helyszínen is elfogadunk, az alapverseny-kiírásban meghatározott
feltételekkel.
Nevezési díj

TouringAutocross
BUGGY1600
SUPERBUGGY
BUGGY N
TAX/1600
JUNIOR
Csapat
A feltüntetett díjak bruttó összegek.
Rendezői reklám megváltása 30.000 Ft.

30.000,- Ft (100 €)
30.000,- Ft (100 €)
30.000,- Ft (100 €)
30.000,- Ft (100 €)
15.000,- Ft (50 €)
5.000,- Ft (15 €)
15.000,- Ft (50 €)

A nevezési díjat az adminisztratív átvételen lehet fizetni, vagy a Raiffeisen Banknál vezetett
12042809-01128153-00100008 számla számra a számlázási cím és versenyző nevének
közleményben történő feltüntetésével lehet befizetni.
Biztosítás:
Minden versenyzőnek rendelkeznie kell versenyzői biztosítással. A nevezés részekén a
versenyző részére a harmadik személlyel szembeni káresemény esetére versenyzői
felelősségbiztosítást kell kötni. A biztosítás a rendezvény rajtjától lép életbe, és a verseny
végéig, vagy kiesés, ill. kizárás pillanatában szűnik meg.
Biztosítási díj 4. 000 Ft / versenyautó (Tárgyi Adómentes)
RACING STARS
A nevezőknek a versenykiíráshoz csatolt nevezési ívet számítógéppel, vagy nyomtatott
betűvel olvashatóan és pontosan kitöltve kell a verseny Társrendezőjének – postán, emailben, vagy faxon – a megadott nevezési zárlatig megküldeni!
Ha a nevezőnek rajthoz állási szándéka akadályba ütközik, köteles azt a Társrendező
felé az akadályoztatás létrejöttekor azonnal jelezni írásban, - e-mail, fax vagy
nyomtatott formában –, legkésőbb az adminisztratív átvétel kezdetéig.
A rendező a nevezők létszámát 70 főben maximálta! Nevezést a Rendező a nevezési zárlat
után a szabad helyek mértékéig emelt nevezési díjjal fogad el!
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Nevezési díj: 20.000Ft (Junior versenyzők részére)
25.000Ft (Minden egyéb előnevező részére aki a szombati adminisztratív
átvételen készpénzben fizet)
30.000Ft (Nevezési zárlat után történő nevezés vagy vasárnapi, helyszíni
nevezés ) !
Figyelem a nevezési zárlat és a pótdíjjakra vonatkozó előírások szigorúan betartásra
kerülnek!
A nevezési díjat az eddigiektől eltérően a helyszínen az adminisztratív átvétel alkalmával
készpénzben kell fizetni!
Biztosítás
Minden versenyzőnek rendelkeznie kell extrém versenyzői biztosítással. A biztosítás a
rendezvény rajtjától lép életbe, és a versenyvégéig, vagy a kiesés ill. kizárás pillanatában
szűnik meg.
Biztosítási díj 1. 000 Ft / versenyző (Tárgyi Adómentes)
Helyszínen az adminisztratív átvételkor kel készpénzben fizetni.
Transponder
A versenyen transponderes időmérés történik, minden versenyző számára kötelező a jeladó
(transponder) használata. Azok a versenyzők, akik nem rendelkeznek saját jeladóval, a
rendező a helyszínen díjmentesen biztosít számukra.
Belépési engedély
A belépés ingyenes.
7. Verseny díjazása
Az Alapkiírások szerint. A díjakat a magyar bajnokság résztvevőinek a rajtelőkészítő
területen adják át.
8. Jogfenntartás és indulók felelőssége
A rendező jelen kiírás megváltoztatásának a jogát a verseny kezdetéig fenntartja, az alábbi
feltételekkel: változás esetén a versenyzőket dátummal és sorszámmal ellátott végrehajtási
utasítással tájékoztatja, melyet a szakág előzetesen jóváhagy, a verseny kezdetétől ezen jog a
felügyelő testületet illeti. A résztvevők a nevezési lap aláírásával alávetik magukat a
versenykiírás és a végrehajtási utasítások előírásainak. A versenyen való részvétel az indulók
felelősségére történik. A versenyzők a nevezési ív aláírásával kijelentik, hogy a rendezővel
szemben kártérítési igényt nem támasztanak, ill. kártérítési igényükről lemondanak.
9. Környezetvédelmi előírások
Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell, egy legalább 4x5 m-es műanyag fóliával, a
csapat számára fenntartott helyen, ahol a verseny gépkocsin munkálatokat végeznek, azért,
hogy elkerüljék az esetleges szivárgások, okozta szennyezéseket, valamint egy 150 literes
szemetes zsákkal a hulladékok gyűjtésére.
A használt olajak, olajszármazékok, veszélyes anyagok összegyűjtéséről és az elszállításáról
minden versenyző maga gondoskodik, amennyiben a versenyző vagy csapattársa az
olajat/veszélyes anyagot kiönti és szennyeződést okoz, a rendező megbüntetheti.
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10. Biztonsági előírások
Minden versenyzőnek a saját depó területén el kell helyezni egy minimum 5 kg. töltésű,
üzemképes poroltó készüléket.
11. Ellenőrzések
Adminisztratív ellenőrzések
Csak a versenyzőnek kell megjelenniük az ellenőrzésen, amelyre az adminisztratív irodában
kerül sor.
RACING STARS: A versenyzőnek, valamint junior kategóriába nevezett versenyzők esetén
mindkét szülő v. gondviselőnek megjelenése kötelező.
Gépátvétel – Technikai ellenőrzés
Minden résztvevő versenygépkocsinak meg kell jelennie a gépátvételen (gépátvételi hely).
Minden olyan autó, amely a gépátvétel vége után érkezik, a rajtengedély megvonható.
Zaj: minden autó esetében 100dB a megengedett legnagyobb zajszint, amelyet hangnyomás
mérővel „A” szűrővel és LASSÚ állásban kell mérni, a mikrofont 45°-os szögben 50 cm
távolságra kell elhelyezni a kipufogócső kiáramlási keresztmetszetétől. A mérés alatt a motor
fordulatszáma 4500 1/perc kell, legyen. (Az adott területre legalább 1, 50m x 1, 50m-es
szőnyeget kell leteríteni.)
Gumimelegítő, vagy melegen tartó berendezés használata mind a száraz, mind pedig az
esőgumik esetében tilos!
RACING STARS:
Minden résztvevő versenygépkocsinak meg kell jelennie a Technikai ellenőrzésen
(gépátvételi hely). Minden olyan autó, amely a gépátvétel vége után érkezik, a rajtengedély
megvonható. A technikai ellenőrzésen a versenyzőnek, a navigátornak, valamint junior
kategóriába nevezett versenyzők esetén mindkét szülő v. gondviselőnek megjelenése
kötelező.
Gumimelegítő, vagy melegen tartó berendezés használata mind a száraz, mind pedig az
esőgumik esetében tilos! Az autó átvételen való bemutatásával a versenyző elismeri, hogy az
autó megfelel az előírásoknak.
12. Az esemény lebonyolítása
Autocross
Edzés: Mindegyik versenyzőnek kötelező legalább egy kört teljesíteni az edzések során.
Ennek nem teljesítése esetén a Felügyelő Testület dönt a versenyző indulását illetőleg.
A futamok távja:
Szabadedzés:
4 kör
Időmérés:
4 kör
Előfutamok:
5 kör
Elődöntő és Döntő futamok: 6 kör
RACING STARS
Szabadedzés: Az edzéseken legfeljebb 6 autó lehet egyszerre a pályán. Mindegyik
versenyzőnek kötelező legalább egy kört teljesíteni az edzések során.
Szabadedzésen kategóriánként zajlik, és besoroláskor előnyt élveznek azok a versenyzők, aki
még a szabadedzés távját nem teljesítették.
A futamok távja: Szabadedzés: 3 kör.
Futamok: 4 kör.
Elődöntő és döntő futamok: 5 kör
Besorolása kategóriánként időeredmények alapján, gyorsabbak elöl!
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13. Parc Fermé, Eredmények – Óvás
Parc Fermé (RACING STARSNAK NINCS!)
Az esemény döntő futamai után a döntőkben leintett versenyzőknek autóikkal közvetlenül a
hivatalos Parc fermébe kell hajtaniuk, és az autók az esemény eredményének közzététele után
még legalább 30 percig ott maradnak. Feloldásáról a felügyelők döntenek. Ebben a zónában
tilos az autón bármiféle javítást végrehajtani, és az üzemanyag utántöltés sem engedélyezett.
Eredmények
Minden eredményt kifüggesztünk a hivatalos hirdetőtáblára.
Óvások – fellebbezések
Minden óvást írásban, a Kódexben leírtaknak megfelelően a versenyigazgatóhoz vagy a
távollétében valamelyik sportfelügyelőhöz kell benyújtani. Az óváshoz csatolni kell az óvási
díjat, amelynek összege általános óvásnál 100. 000. Ft (RACING STARS 20.000,- Ft),
technikai óvásnál 100. 000. Ft. Amennyiben az óvás miatt szükségessé válik, hogy az autó
különböző alkatrészeit le- és visszaszereljék, az óvást benyújtó félnek a Felügyelő Testület
által meghatározott kauciót kell letennie. A nevezőknek joguk van fellebbezni az FIA
Nemzetközi Sportkódex 13. cikkelyében leírtak szerint.
A fellebbezési díj összege 100. 000.-Ft.
Budapest, 2016. június 5.
ph.
Kiírás jóváhagyása
MNASZ engedély száma: KOff-Road jóváhagyás kelte:

Krauss András sk.
NYMC

/
Budai Ferenc sk.
Off-Road Szakágvezető

Supplemetary regulation-
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MNASZ AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
A verseny helyszíne: Nyirád
Időpontja: 2016.06.19

NEVEZÉSI LAP
Rajtszám:

Divízió:

Kategória/Osztály:

Nevező (egyesület):

Versenyző:

Neve:
Címe (ir. szám is):
Telefon:
E-mail cím:
Licenc száma:
A nevező megbízott képviselőjének neve:

A megbízott képviselő telefonszáma:

A versenygépkocsi adatai
Gyártmány/Típus:

Alvázszám:

FIA homológlap száma:

Űrtartalom:

Divízió:

Hajtott kerekek száma:

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk, hogy a versenykiírásban foglalt feltételeket, előírásokat
megismertük, egyben kötelezzük magunkat, hogy az abban leírtak szerint járunk el a rendezvény teljes
időtartama alatt. A nevezési lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek és a nevezett gépkocsi és
annak minden alkatrésze, kielégíti a MNASZ szabálykönyv és ezen keresztül a FIA Nemzetközi
sportszabályzat előírásait. Továbbá tudomásul vesszük, hogy bármelyik rallycross versenyen alkohol- és
doppingellenőrzés lehetséges.
Dátum

Nevező (SE) aláírása

bélyegző helye

Versenyző aláírása

entry form -
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NEVEZÉSI LAP
Racing Stars Amatőr Tehetségkutató Versenysorozat
Verseny helyszíne Nyirád Motorsport Centrum
Időpontja: 2016. június 19.(vasárnap)
E-mail: racingstarsmedia@gmail.com
Rajtszám:

Kategória:

Kupa:

Nevezési zárlat: 2016. június 16.
(csütörtök)
Nevezési díj: 25.000 Ft Div. 1 kat.:

20.000 Ft

Versenyző
Név:
Születési dátuma:
Nevező
Cím:Irányítószám, Város
Utca, házszám

Elérhetőség

Telefon:
Email:

Gyártmány:

Típus:

Telefon:
Email:
Hengerűrtartalom: 4 WD:
Turbó:

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
A.) A résztvevők kötelezettségei és felelősségei
Ezen esemény időtartama alatt saját felelősségemre használom a versenypályát. Kijelentem, hogy minden esetben betartom az
alapvető biztonsági szabályokat, az időjárási körülményeknek figyelembevételével használom a versenypályát és betartom a
versenypálya személyzete által adott szabályokat, utasításokat
Minden résztvevő (versenyző, navigátor, szerelő, segítő) saját felelősségére vesz részt a versenyen. Polgári és bűntető jogi
felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amelyet maguk vagy járművük okozott. Amennyiben a versenyző maga nem
tulajdonosa a rendezvényen használt versenyjárműnek, felmenti a felelősség alól mindazon személyeket, akik az alábbi B.)
pontban vannak felsorolva, minden a versenyjármű tulajdonosa által támasztott követelés alól, illetve a nevezési ív aláírásával
nyilatkozik arról, hogy a versenyjármű tulajdonosa a fentiek szerinti jogáról lemondott.
B.) Felelősségi jogról történő lemondás
Jelen nevezési ív aláírásával minden résztvevő lemond azon jogáról, hogy bármely, a rendezvény során elszenvedett baleset,
vagy egyéb káresemény kapcsán jogi, vagy egyéb úton eljárjon az alábbiakban felsoroltakkal szemben: RENDEZŐ,
TÁRSRENDEZŐ illetve ezen szervezet tagjai, tisztségviselői, segítői, résztvevők és kísérők, hatóságok és bármely olyan
természetes vagy jogi személy,aki a rendezvénnyel kapcsolatban áll. Jelen szerződés hatályba lép az aláírt nevezési ív
rendezőnek történő átadásával. Az aláíró az aláírásával hitelesíti a fenti korlátozásokat és nyilatkozatokat. Amennyiben
személyi sérülés következik be, az aláíró felmenti az ellátást biztosító orvosokat a titoktartási kötelezettségeik alól a RENDEZŐ,
illetve a rendezvény hivatalos személyei, szervei (versenyorvos, versenyigazgató, felügyelők) felé.
Alulírott versenyző és navigátor a Racing Stars versenysorozat alapszabályzatát,technikai szabályzatát, versenykiírását
elolvastam a verseny minden szabályát, előírását megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek tartom. Rajtszámot
átvettem, és a fentiek tudatában is részt kívánok venni a mai versenyen. A fenti felelősségvállalási nyilatkozat elválaszthatatlan
része a nevezésnek. Alulírott tudomásul veszem, hogy a Racing Stars Amatőr Verseny időterve a Rendező döntésére
módosulhat, indokolt esetben a verseny elemeinek időpontja megváltozhat és edzések vagy előfutamok elmaradhatnak. A
nevezés ún. extrém biztosítás helyszíni megkötése nélkül érvénytelen. A nevezés csak a nevezési lap eredeti aláírással és a
felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával érvényes.

Nyirád, 2016. …………………………………..
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