VERSENYKIÍRÁS
MNASZ RALLYCROSS NYÍLT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG II. FUTAMA
AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG I. FUTAMA
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A MAMS SHORT TRACK QUAD
BAJNOKSÁG II. FUTAMA

A verseny helyszíne: Kakucs, KakucsRing
Időpontja: 2012.04.28-29.
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I. Program
2012 március 26.
2012 április 14.
2012 április 14-től

A versenykiírás közzététele
Nevezések zárlata normál díjjal.
Nevezés emelt díjjal

Versenyiroda helye: indító torony melletti konténer
Gépkönyvezés helye: gépátvételi sátor
Adminisztratív átvétel helye: adminisztratív iroda
Technikai átvétel helye: gépátvételi sátor
A hivatalos hirdetőtábla helye: A hirdetőtábla a depó területén, a versenyiroda falán található.
2012.04.28. (szombat)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

12:00 - Depónyitás
14:00 - Versenyiroda nyitás
14:00-17:00 - Gépkönyvezés
15:30-16:45 - AC Adminisztratív átvétel
16:45-18:45 - RC Adminisztratív átvétel
17:00-19:00 - AC-RC Technikai átvétel
17:00 – szabályismereti vizsga

2012.04.29. (vasárnap)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

6:45 - I. Felügyelő Testületi ülés
7:30- RC szabadedzés
RC szabadedzést követően - AC I. időmérő
8:00-9:00- Quad nevezés és gépátvétel
9:00- Quad szabadedzés + RC hivatalos időmérő + AC II. időmérő
10 perccel utána II. Felügyelő Testületi ülés
11:00- Quad időmérés + RC I. előfutam + AC I. előfutam
13:00- Quad I. döntő + RC II. előfutam + AC II. előfutam
15:00- Quad II. döntő + RC III. előfutam + AC III. előfutam
10 perccel utána III. Felügyelő Testületi ülés
17:00 – Quad III. döntő,utána RC-AC döntő futamok kezdete
10 perccel utána IV. Felügyelő Testületi ülés
18:30 Díjátadó ünnepség

AÍdminisztratív átvétel kizárólag gépkönyvvel rendelkezők részére!

2. Rendezés
A rendező megrendezi a 2012. évre érvényes RCVSZ alapján az MNASZ Nyílt Rallycross
Országos Bajnokság II. futamát, a 2012. évre érvényes ACVSZ alapján az Autocross
Országos Bajnokság I. futamát, valamint a 2012. évre érvényes MAMS szabályzat alapján a
Short Track Quad Nemzetközi Bajnokság II. futamát.

3. Rendező
A verseny rendezője:
Címe:
Tel:
Fax:
Http:
E-mail:

MGAMS Szolgáltató Kft.
1131 Budapest, Unoka u. 48.
+36 20/915 4999, +36 20/589 9011
+36 23/501 808
www.x-cross.hu
info@majerszkygabor.hu

4. Általános feltételek, a pálya leírása
Általánosságok
Az esemény értékelésre kerül a 2012. évi
- Nyílt Magyar Rallycross Bajnokságban
- Magyar Autocross Bajnokság
- A Magyar Köztársaság Short Track Quad Nemzetközi Bajnokságban
Pálya leírása
- Hely:
Kakucs, KakucsRing
- Telefon:
06 20/257 0947
- Hosszúság:
1043 m
- A pálya szélessége a rajtnál:
16 m
- Legnagyobb szélesség:
16 m
- Legkisebb szélesség:
12 m
- A pálya összetétele
62% aszfalt, 38% murva
- Helyszín:
az M5-as autópályán haladva Szeged irányában, az
autópályáról a 34-es km után az ÖMV benzinkútnál kell kihajtani és ezután Inárcs irányában
haladni. Inárcson először Dabas irányába, majd a központban a postánál balra Kakucs felé
kanyarodni. Kakucsot elérve a központban a Polgármesteri Hivatal és a templom között balra
kell kanyarodni. Kakucsring tábla mutatja. Ezután a temető mellett elhaladva át kell hajtani az
M5-ös autópálya felett és 200 m-re jobbra található a pálya.
5. A verseny tisztségviselői
Felügyelő Testületi vezető:
Felügyelő Testületi tag:
Zsűrielnök MAMS:
Versenyigazgató:
Pályabírók vezetője:
Versenytitkár:
Gépátvétel vezető:
Technikai felügyelő:
Időmérés és értékelés vezetője:
Biztonsági főnök:
Versenyzők összekötője:
Versenyorvos:

Tarlós István
Mogyorósi Attila
Kökényesi György
Cselényi Balázs
Éri Gergely
Megyeri Orsolya
Solti Tamás
Szilágyi Béla
Meszes-Tóth Melinda
Németh Szilvia
Cselényi Vilmos (AC – RC)
Nagy Adrienn (Quad)
Dr. Letenyei Ferenc

6. Nevezés és biztosítás
A nevezőknek a versenykiíráshoz csatolt nevezési ívet írógéppel, vagy nyomtatott betűvel
olvashatóan és pontosan kitöltve, a nevező és a versenyző és aláírásával, valamint a nevező
bélyegző lenyomatával ellátva kell a verseny rendezőjének – postán, e-mailben, vagy faxon –
a megadott nevezési zárlatig megküldeni. Ha a nevezőnek rajthoz állási szándéka akadályba
ütközik, köteles azt a rendező felé az akadályoztatás létrejöttekor azonnal jelezni írásban, - email, fax vagy nyomtatott formában –, legkésőbb az adminisztratív átvétel kezdetéig.
Amennyiben ezt nem teszi meg az OFRB 10 000 Ft büntetést szab ki. A nevezéshez
mellékelni kell a befizetést, igazoló kivonatot, vagy a másolatát, e nélkül a nevezés
érvénytelen. Nevezést a nevezési zárlat után a helyszínen is elfogadunk, az alapversenykiírásban meghatározott feltételekkel.
A nevezést a 11713177-20000789 OTP banknál vezetett számla számra kérjük befizetni,
vagy rózsaszín csekken feladni.
Nevezési díj Rallycross

SuperCars
Super1600
TouringCars
SuperNational
Magyar Kupa
Junior Kupa

45. 000 Ft
45. 000 Ft
45. 000 Ft
45. 000 Ft
30. 000 Ft
21.000 Ft

A fenti összeg tartalmazza a nevezési díjat és a depóhasználati jogot is. Késedelmes nevezés
esetén a Divízióra, illetve a Kupára vonatkozó nevezési díj duplája fizetendő.
Csapat
20. 000. Ft
Nevezési díj Autocross

DIV TAX
DIV TAX / F
DIV TAX / T
Buggy 1600
SuperBuggy
Buggy N
DIV Junior

25. 000 Ft
12. 500 Ft
12. 500 Ft
25. 000 Ft
25. 000 Ft
25. 000 Ft
10. 000 Ft

A fenti összeg tartalmazza a nevezési díjat és a depóhasználati jogot is.
Csapat
15. 000. Ft
A feltüntetett díjak bruttó összegek.
Belépési engedély
A rendező minden nevezőnek öt fő részére szervizbelépőt, és két darab depó (gépkocsi
belépő) jegyet biztosít, melyet a helyszínen (depó kapuban) érkezéskor kap meg.
Időmérés
A versenyen transponderes időmérés történik. Minden versenyző számára kötelező a jeladó
(transponder) használata. Azoknak a versenyzőknek, akik nem rendelkeznek saját
jeladóval, a rendező díjmentesen biztosít számukra.

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)
7. Verseny díjazása
Az Alapkiírások szerint. A díjakat a magyar bajnokság résztvevőinek a torony melletti
emelvényen 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 joga
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.
10. Biztonsági előírások
Minden versenyzőnek a saját depó területén el kell helyezni egy minimum 2 kg. töltésű,
üzemképes poroltó készüléket.
11. Ellenőrzések
Adminisztratív ellenőrzések
Csak a versenyzőnek kell megjelenniük az ellenőrzésen, amelyre az adminisztratív irodában
kerül sor. Adminisztratív átvétel kizárólag ÉRVÉNYES gépkönyvvel rendelkezők részére!
Gépátvétel – Technikai ellenőrzés
Minden résztvevő versenygépkocsinak meg kell jelennie a gépátvételen (gépátvételi sátor).
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!
12. Az esemény lebonyolítása
Edzés: Az időmérő edzéseken legfeljebb 5 autó lehet egyszerre a pályán. Mindegyik
versenyzőnek kötelező legalább egy mért kört teljesíteni az edzések során. Ennek nem
teljesítése esetén a Felügyelő Testület dönt a versenyző indulását illetőleg.
A Rallycross futamok Joker körrel kerülnek lebonyolításra.
A futamok távja:
Előfutamok:
4 kör.
Döntő futamok:
6 kör.
13.
Parc Fermé, Eredmények – Óvás
Parc Fermé
Az esemény döntő futamai után a döntőkben leintett, vagy a döntőkből kizárt 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
versenyigazgató helyetteséhez, vagy távollétükben valamelyik sportfelügyelőhöz kell
benyújtani. Az óváshoz csatolni kell az óvási díjat, amelynek összege általános óvásnál
100. 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 182. cikkelyében leírtak szerint. (A nevezőknek,
nemzetiségüktől függetlenül jogukban áll a felügyelők által hozott, őket érintő döntés vagy
ítélet ellen fellebbezniük annak az országnak az ASN-jénél, amelyben ezt a döntést vagy
Ítéletet meghozták. Mindamellett e nevezők fellebbezési joguk elvesztésének terhe mellett az
őket érintő döntés kihirdetését követő 1 órán belül a felügyelők részére írásban be kell
jelenteniük fellebbezési szándékukat.) A fellebbezési díj összege 100. 000. Ft.
Quad: - Általános óvás esetén: 60.000 Ft
- Műszaki óvás (üzemanyag elleni óvás is) esetén: 90.000 Ft
Budapest, 2012.03.26
ph.
__________________
Majerszky Gábor
MGAMS Kft.
Kiírás jóváhagyása
MNASZ engedély száma:
Off-Road jóváhagyás kelte:

K-101/2012.03.29.
___________________

Budai Ferenc
Off-Road Szakágvezető

Magyarország Short Track Quad Nemzetközi Bajnokság 2 fordulója, Magyarország
Short Track Quad Hobby Kupa Sorozata 1 fordulója, az MNASZ Off-Road szakág
rendezésében

1. A verseny időpontja:
2. Helyszíne:
3. A versenyt engedélyezte:
4. A verseny száma:
5. Versenyrendező:
6. A versenypálya:

2012. április 29. vasárnap
Kakucs, Kakucsring
MAMS
Vega Motorsportklub
Hossza:
Minimális szélessége:
Talaja:

1043 méter
12 méter
aszfalt, murva

7. A verseny jellege:
Magyarország Short Track Quad Bajnoksága STQ Prestige és STQ Open Osztályban.
Magyarország Short Track Quad Kupa Hobby Osztály
8. A verseny hivatalos vezetői:

Zsűrielnök: Kökényesi György
Rendezvényigazgató: Majerszky Gábor
Versenyigazgató: Cselényi Balázs
Gépátvétel vezetője: Szilágyi Béla
Versenytitkár: Nagy Adrienn
Környezetvédelmi Felelős: Nagy Adrienn
Időmérés vezetője: Dr. Tóth Katalin
Versenyorvos: Dr. Letenyei Ferenc

Az esetleges személyváltoztatás jogát a versenyrendező fenntartja.
9. Részvételi jog
A Bajnokságok versenyein indulhatnak a MAMS által kiadott, érvényes MAMS I, MAMS N és
Napi (D) supermoto versenyzői licenccel rendelkező versenyzők. A Hobby Kupában indulhatnak
MAMS C és D licenccel is. Az osztályba sorolást alapvetően a versenymotor és a versenyzői
gyakorlat határozza meg.
A versenyen részvételre jogosultak azok az érvényes MAMS versenyzői licenccel rendelkező
versenyzők, akiknek a nevezésüket a rendező elfogadja.
A versenyek résztvevőinek a Versenykiírás, a Short Track Quad Alapkiírás, Quad Technikai és a
MAMS Általános Sportszabályzat előírásainak betartása kötelező.
10. Nevezés:

HELYSZÍNEN

2012. április 29.
A rendező elérhetőségei:
Tel: 06 1 352 9700
Fax: 06 1 352 9700
Mobil: 06 20/ 558 2820
E-mail: info@supermot.hu

Géposztályok
1. STQ Prestige
2. STQ Open
3. STQ Hobby
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1 8 év en aluli v er s en yzők r ész ér e a l ic en c ki ad á sáh oz sz ülői eng edély
s z ü k s ég es !
Kevés nevezés esetén a kategóriák összevonhatóak, de a díjazás külön történik.
Élsport és Hobby kategóriák nem vonhatok össze.
A Bajnoki versenyeken külföldi versenyzők is indulnak.
A rendező egyesület a versenyzők rajtszámait a nevezések beérkezése után határozza meg és
azt a versenyzőkkel közli. A rendező döntésének megfelelően minden versenyzőnek kötelező a
mell- hátszám viselése.
12. A versenymotorkerékpárok felszerelése
A Quad Technikai Szabályzat szerint.
13. Depo
A depoban a versenyzők géposztályonként a számukra kijelölt helyen nyernek elhelyezést. A
rendező erre vonatkozó utasításainak be nem tartása a nevezés visszautasítását eredményezi.
Szerelők és segítők csak a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.
14. Üzemanyag
A versenyen kizárólag ólommentes üzemanyag használható!
15. Időterv:
Részletes időterv a helyszínen lesz a versenyzők rendelkezésére bocsátva.
2012. április 29. Vasárnap
Nevezés, Gépátvétel
Szabadedzés
Időmérőedzés
I. Döntő
II. Döntő
III. Döntő

08:00 – 09:00
09:30 –
11:30 –
13:30 –
15:30 –
17:30-

Az edzések időtartama alatt a meghatározott gépátvételi jelzéseket kötelezően viselni kell. E
jelzések meg nem léte a versenyző versenyből való kizárását vonja maga után. Gépátvételi
jelzés nélkül a pályára motorkerékpárt vinni nem lehet.
16. Edzés
Edzési sorrend: a gépátvétel után kerül kifüggesztésre.
17. Rajt
Járó motorral, rajtrácsról történik. Részletek a Short Track Quad Alapkiírás szerint.
18. Futamidők
KATEGÓRIA
VERSENYTÁV
STQ
PRESTIGE, 8’+2 kör
OPEN
STQ HOBBY KUPA
6’+2 kör
19. A verseny kezdési ideje
2012. április 29. Vasárnap
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20. A versennyel kapcsolatos szabályok
– A versenyen csak a kijelölt pálya területén és a kijelölt irányban lehet haladni. Más
versenyzők nyilvánvaló akadályozása a versenyző versenyből való kizárását vonja maga
után.
– A durva sportszerűtlenséget vagy szabálysértést elkövető versenyzőt vagy versenyzőket a
versenybíróság illetve a zsűri megbünteti.
– Bukás esetén – a versenyzők biztonságba helyezése után – a sérült motorkerékpárokat
azonnal el kell a pályáról távolítani. Idegen segítség igénybe vétele tilos!
– A rendező által nyújtott segítség – közvetlen balesetveszély elhárítása esetén – nem
minősül idegen segítségnek.
– Szerelők és segítők csak a szerelő zónában adhatnak segítséget versenyzőiknek.
– Pihenő versenyzők, szerelőik és segítőik a futamok ideje alatt kizárólag az erre kijelölt
helyen vagy a nézőtéren tartózkodhatnak.
21. Értékelés
A versenyek három döntőből állnak. Az éves összesítés a döntőkben szerzett bajnoki pontok
alapján történik, a Short Track Quad Alapkiírás szerint. A versenyzők az időmérő futamokban
elért eredmények alapján kerülnek a döntőbe. A versenyfutamok akkor érnek véget, amikor az
élen haladó versenyző a teljesített körszámok után áthalad a célon.
22. A futam vége
A győztes leintése után minden beérkező versenyző leintésre kerül. A győztes leintése után 3
perccel a futam befejezettnek tekintett.
23. Óvás
Minden óvást írásban kell bejelenteni a versenybíróság elnökének az eredmény
kifüggesztésétől számított 30 percen belül.
Óvási díj esetenként
60.000,- Ft
Technikai
90.000,- Ft + 30.000,- Ft kaució a motor tulajdonosának.
Helybenhagyott óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül.
24. Díjazás
A bajnoki versenyek I-III. helyezett kategóriánként tiszteletdíjazásban részesül.
25. Egyéb
A rendező egyesület a versenyzők esetleges baleseteiért és az általuk okozott károkért
felelősséget nem vállal. Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt a versenyen. A
rendezőnek joga van szükséges módosítások esetén végrehajtási utasítást kiadni.
Hirdetőtábla helye az időmérés közelében található.
A díjkiosztó helyszíne a versenyzői eligazításon kerül kihirdetésre.
Jelen versenykiírás a Short Track Quad Alapkiírás elemeire épül. Meg nem határozott vagy
vitás esetekben a MAMS, az UEM és a FIM általános és Supermoto szabályok ide vonatkozó
pontjai érvényesek.
Budapest, 2012. március 28.
Jóváhagyta:

_____________________________
Kökényesi György

________________________________
Magyar Motorsport Szövetség

SuperMoto Szakágvezető
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