
 

Valentin napi Komi GREPTON Kupa  
 

AUTÓSZERELMESEK TALÁLKOZÓJA! 

Kedves Versenyzők! Elérkezett az a pillanat, amikor nagy örömmel bejelenthetjük nektek az 
alábbiakat! A KOMI ismét visszatér a földes pályára! Reméljük, ott lesztek ti is! Avassuk fel együtt 

a területet egy jó versennyel!  

KOMI RALLY VI. KUPASOROZAT 1. FORDULÓJA !  
 

Felsőpakony-laktanya 100 % murva-föld !  - 2010.02.13.-án   

A versenyt zárt pályán, nem közúton bonyolítjuk le! Ezért utcai autóval is rajthoz állhatsz! 
Műszaki vizsga nem kötelező!  

Nevezési díj: 8000Ft, Junioroknak 5000Ft. (Nevezés a helyszínen!)  

Időterv: 2010.02.12-én (Pénteken) 12:00-tól szabadedzés sötétedésig, de csak nevezéssel!  

Verseny kezdete: 2010.02.13-án 10:00-kor!  

Kategóriák: Junior, Női, 0-1000-ig, 1001-1300-ig, 1301-1600-ig, 1601-2000-ig, 2000 felett, 4×4, 
Lada kupa 1300, Lada kupa 1600  

Értékelés: Kategória és Abszolút elso 6-ot díjazzuk!  

A Verseny 2 futamból áll. A két időeredményből a legrosszabbat minuszoljuk! A verseny 
FOTOCELLÁS időméréssel történik!  

Pénteken az autókat megvilágított, őrzött parkolóban ott lehet hagyni,  
WC és Büfé a helyszínen!  

Kötelező előírásaink: Bukósisak, biztonsági öv, rögzített akkumulátor, szemetes zsák. 
Megfelelő világításról gondoskodjatok!  



Évi előírásaink: A kupasorozatra regisztrálni magatokat a 3-ik fordulóig tudjátok. A sorozat 
8 fordulóból áll. Ebből kettőt lehet minuszolni. Minimum 6 versenyen kell részt vennetek. Aki 

ezt nem teljesíti, azt nem értékeljük a kupasorozatban.  

Versenyautót ccm-en belül lehet cserélni. 

A kupasorozatban az első 6 helyezett kap pontot. 1.-10p; 2.-8p; 3.-6p; 4.-4p; 5.-2p; 6.-1p.  

Csapatbajnokság:  

Erre a bajnokságra is regisztráltatni kell magatokat,  
illetve a csapatot MAXIMUM 5 AUTÓVAL!!  

A feltétel ugyanaz, mint a kupasorozatban. Az idén is 8 verseny lesz! Aki ebből kettőt nem 
teljesít, az a bajnokságból kiesik. Természetesen az összes versenyen értékelve lesz, ha 

eredményes helyen végez!  

Pontozás:  

A csapatok annyi pontot kapnak, amennyit a versenyzők elérnek. Ez összeadódik, így lesz a 
csapatnak versenyről-versenyre pontja.  

Értékelés:  

A csapatbajnokságban év végén lesz értékelés. Egy darab hatalmas Vándorserleg, amit 
mindig a bajnok csapat birtokolhat.  

Ezt lehet elnyerni egymástól évről-évre.  

A csapatbajnokság regisztrálása 0.Ft!!!!  

Ha valakinek kérdése van, vagy infót szeretne bővebben, az érdeklődjön az alábbi 
telefonszámokon: Miki: 0620/451-3592 Ica: 0620/851-6871 

 A VERSENY MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MEG LESZ TARTVA!  

 Megközelíthető:  

Az ÚJ M0-ás felől a 34-es táblánál, Felsőpakony felé vagy 
GPS koordináta: 47.335757,19.269419  

 
Támogatóink: GREPTON Rt., www.komi-rally.hu , www.duen.hu , www.itiner.hu , 

www.szabyfoto.atw.hu 

  

Mindenkit sok szeretettel várunk!  

Köszönettel: Komi  Rally Team  

Nálunk versenyezz ne közúton! 

 


