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I. Meghatározások:
1. Campus Kupa 2010:

A 2010. április 10.-pQHJ\V]HULDONDORPPDOPHJUHQGH]pVUHNHUOĘDXWyVJ\HVVpJLYHUVHQ\
Helyszín: ETO Park
Cím: *\ĘU1DJ\ViQGRU-X

2.A Campus Kupa YHUVHQ\]ĘL
Az Campus Kupára bárki nevezhet, aki a nevezési lap aláírásával nyilatkozza, hogy a jelen
kiírásban foglalt szabályokat elfogadja.

3.A Campus Kupa MiUPĦYHL
Kategóriák:
N Csoport

N1 (-850 cm3-ig)
N2 (851-1400 cm3-ig)
N3 (1401-1600 cm3-ig)
N4 (1601- cm3 felett)

A Csoport

A1 (-1000 cm3-ig)
A2 (1001-1500 cm3-ig)
A3 (1501- cm3 felett)

A turbóval, kompresszorral felszerelt autók: 1.7 szorzóval vannak számolva!
(OĘtUiVRN
.|WHOH]Ę EL]WRQViJL HOĘtUiVRN PLQGHQ NDWHJyULiUD pUYpQ\HV  acélcsavarral rögzített
ülések, rögzített akkumulátor, cseppmentes üzemanyag ellátó rendszer, minimum 3 pontos
EL]WRQViJL|YKLEiWODQIpNpVNRUPiQ\PĦEXNyVLVDN.
$PHQQ\LEHQ D YH]HWĘ IHO|OL DMWy Yi]D N|QQ\tWHWW pV D] DXWyEDQ QLQFV EXNyFVĘ DNNRU
oldalmeUHYtWpVEHpStWpVHN|WHOH]Ę ROGDOPHUHYtWpVD]DMWyEDQYDJ\DNDURVV]pULiEDQ 
$ NDWHJyULiED YDJ\ FVRSRUWED VRUROiV N|UOL YLWiV NpUGpVHNEHQ PLQGLJ D JpSiWYHYĘ
IHOHOĘVVpJHDG|QWpV
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N Csoport:
$]LQGXOyJpSMiUPĦQHNWHOMHVtWHQLNHOOD]DOiEELSRQWRNDW
x eUYpQ\HVPĦV]DNLHQJHGpO\
x Érvényes környezetvédelmi igazolólap (zöld kártya)
x .|WHOH]ĘIHOHOĘVVpJEL]WRVtWiV EL]RQ\ODWYDJ\IpQ\PiVRODWEHPXWDWiVD
x 1HPVDMiWWXODMGRQEDQOpYĘDXWyQiOWXODMGRQRVLPHJKDWDOPD]iV
N csoportos versenyautón lehetséges PĦV]DNLváltoztatások:
x Kipufogó rendszer katalizátortól hátrafele módosítható (kpWWHPĦ DXWyNQiO D] HOVĘ GREWyO
hátrafelé megengedett)
x hOWHWĘUXJyPHJHQJHGHWW
x .DJ\OyOpV EHV]HUHOKHWĘ IRUJDOPLEDQ PHJKDWiUR]RWW V]iOOtWKDWy V]HPpO\HN V]iPiQDN
PHJIHOHOĘOpVHNQHND]autóban kell lennie)
x Három, négy stb. pontos öv használata megengedett, de csak az arra alkalmas ülése
használatával együtt!
x Kerék és gumiabroncs: Keréktárcsa és a gumiméret szabadon választható. Csak Ä(´ MHOĦ
utcai abroncs engedélyezett!
( „E”-s Slick nem engedélyezett! Pl.: TOYO PROXES R888, Yokohama 048, Yokohama
032, Bridge RE-540-S, Falken Azenis RT-615, Pirelli P-Zero Corsa, Kumho v70a, Kumho
v700, Dunlop d01j, Dunlop dz02g, Dunlop d98j, stb...)
x D]DEODNRNV]pOYpGĘNDQ\DJDQHPPyGRVtWKDWy
$PHQQ\LEHQ D IHQW HPOtWHWW YiOWR]WDWiVRNKR] NpSHVW D MiUPĦ QDJ\REE PpUWpNEHQ YDQ
módosítva A kategóriába kerül besorolásra.
A Csoport:
$]LQGXOyJpSMiUPĦ:
x 0LQGHQRO\DQJpSMiUPĦPHO\DPyGRVtWiVRNPLDWWQHPIHOHOWPHJD]1NDWHJyULiQDN
x 0ĦV]DNLYDOYDODPLQW UHQGV]iPPDOQHPUHQGHONH]ĘV]HPpO\JpSNRFVL.
(]HNFVDNPHJIHOHOĘPĦV]DNLiOODSRWEDQLQGXOKDWQDN D PĦV]DNLiOODSRWRWDJpSiWYpWHO
során ellenĘUL]]N
x Gépkönyvezett versenyautó
$YHUVHQ\]ĘVDMiWNpUpVpUHFVDNpVNL]iUyODJIHOMHEEOpSKHWDNDWHJyULiNközött).
(A kategóriák minimum három nevezés esetén kerülnek díjazásra. Háromnál kevesebb induló esetén
kategória összevonás történik).
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II. Versenyek lebonyolítása:

1.$YHUVHQ\LGĘWHUYH

7.00

Adminisztratív és gépátvétel kezdete

7.00

Gyalogos pályabejárás kezdete

9.30

Adminisztratív és gépátvétel vége

9.30

Gyalogos pályabejárás vége

9.30

Rajtszám osztás, és vHUVHQ\]ĘLHOLJD]tWás

10.00 (OVĘ PpUW N|Uök kezdete D YHUVHQ\ WRYiEEL PHQHWH OpWV]iP IJJĘ WHUYH]HWW N|U|N
V]iPDYHUVHQ\]ĘNpQWPpUWN|U)
A verseny zártpályás, szilárd burkolatú területen kerül megrendezésre UpV]EHQWpUNĘUpV]EHQ
aszfalt) $ NLMHO|OW SiO\iW D PHJDGRWW KDODGiVL LUiQ\QDN PHJIHOHOĘHQ D OHJU|YLGHEE LGĘ alatt
kell teljesíteni. A terület adottságaiból fakadóan NHWWĘ HJ\PiVWyO elkülönített pályán
párhuzamosan zajlik a verseny. 0LQGNpW SiO\D WHOMHVtWpVH N|WHOH]Ę D NpW SiO\iQ HOpUW
legjobb LGĘNiWODJDDODSMiQIHOiOOtWRWWVRUUHQGV]iPtWDYpJHUHGPpQ\EH

+D D YHUVHQ\]Ę |QKLEiMiQ NtYO DNDGiO\R]WDWYD YDQ a pálya teljesítésében, újra teljesítheti a
futamot. A versenyautóban a versenypáO\iQ PD[LPXP  IĘ WDUWy]NRGKDW. A pályán max. 10
cm –re leengedett oldalüveg, min (EHWĦVEXNyVLVDNEHNDSFVROWEL]WRQViJL|Y]iUWOiEEHOL
.g7(/(=ė! $YHUVHQ\]ĘNUDMWROWDWiVDrajtszám szerint történik! $] HOVĘDXWyD]-es,
míg az indulók másik fele, a 2-HVSiO\iQNH]GLD]HOVĘPpUWN|UpW(]HNXWiQFVHUpOĘGQHN
DSiO\iNRQDYHUVHQ\]ĘN
,GĘPpUpV$V]HUYH]ĘiOWDOEL]WRVtWRWWpV]HPHOWHWHWWIRWRFHOOiVLGĘPpUĘpVpUWpNHOĘrendszer.
GumiPHOHJtWĘ KDV]QiODWD SDSODQ J|UJĘV JXPLPHOHJtWĘ  PLQGHQ HVHWEHQ KDV]QiOKDWy PiV
módon (autó mozgásával) a gumimelegítés TILOS!
A szervizhelyet tisztán és szemétmentesen lehet csak elhagyni. Szemetes zsák használata
N|WHOH]ĘD]RNQDND]HOV]iOOtWiViUyODUHQGH]ĘJRQGRVNRGLNKöszönjük.

2.Költségek:
Minden veUVHQ\]ĘD]DGPLQLV]WUDWtYiWYpWHOHQ kapott UDMWV]iPRWYDODPLQWDUHQGH]ĘVpJ
által biztosított szponzor matricákat köteles a megadott helyre felragasztani!
A rajtszám elhelyezése: a rajtszámot a gépkocsi bal hátsó üvegére jól látható helyre kell
felragasztani. (Rajtszám elvesztése esetén azt a rendezĘVpJQHNQHPiOOPyGMiEDSyWROQL!)
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A verseny nevezési díja: e-mailes HOĘQHYH]pVHVHWpQ 3900 Ft, amit a verseny helyszínén kell
megfizetni.
A helyfoglalás nélküli helyszíni nevezés, 5000 Ft.
Mindkét összeg tartalmazza a biztosítás összegét.
$](723DUN7HUOHWpQEHOpSĘQLQFV

3.Nevezés:
$QHYH]pVLKDWiULGĘHOĘneve]QLDIXWDPRWPHJHOĘ]ĘQDS péntek 18- óráig lehet elektronikus
úton$QHYH]pVLODSOHW|OWKHWĘ:
http://gyeke.szeportal.hu/images/stories/szenapok2010/campuskupa/nevezesilap.pdf
A nevezési lapot a campuskupa@indamail.hu címre kell elküldeni.
A futam helyszínén is lehet nevezni, ennek költsége 5000 Ft!
Az indulók V]iPDIĘUHYDQPD[LPDOL]iOYD.
A kedvezmpQ\HVHOĘQHYH]pVW reggel 8:30-ig lehet igénybe venni.
Adatokat kérnénk pontosan megadni!
Adminisztratív átvételen be kell mutatni a személyes okmányokat, valamint az autó
okmányait, HOOHQĘU]pVUH
)RQWRVD]HOĘQHvezés a verseny gördülékeny lebonyolítása miatt!
(J\YHUVHQ\]ĘHJ\DXWyYDOFVDNHJ\NDWHJyULiEDQHvezhet.
Részvételi és nevezési feltételek:
x
x
x
x

$ YHUVHQ\]ĘN D MHOHQWNH]pVL ODS DOitUiViYDO NLMHOHQWLN, hogy a Campus Kupa
YHUVHQ\V]DEiO\]DWiWEHWDUWMiNpVDVSRUWiJQDNPHJIHOHOĘPDJDWDUWiVWtanúsítanak.
A versenyen mindenki saját IHOHOĘVVpJpUH YHV] UpV]W D UHQGH]ĘN IHOp VHPPL
követelést és kárigényt nem nyújthat be.
A szándékos károkozásért az anyDJLIHOHOĘVVpJDYHUVHQ\]ĘWterheli.
A jelen szabályozást és az adott versenyen kiadott egyéb szabályokat elolvasta,
azokat megértette, amit a nevezési lap aláírásával igazol!

4.Gépátvétel:
$YHUVHQ\]ĘD KHO\V]tQUHpUNH]pVHXWiQ HOVĘUH a gépátvételen vesz részt. A gépátvételen rajt
kész iOODSRW~DXWyYDON|WHOH]ĘDPHJMHOHQpV$WHFKQLNDLEL]RWWViJiWQp]LpViWYHV]LD]DXWyW
Ezzel párhuzamosan kerül feldolgozásra a nevezési lap, és meghatározásra a kategória.
Ezután a vHUVHQ\]ĘDQHYH]pVLODSSDOD]DGPLQLV]WUDWtYiWYpWHOHQPHJWHKHWLa nevezést.
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A gépátvétel során szemrevételezésre kerül:
x
x
x
x
x

a NRUPiQ\EHUHQGH]pVIXWyPĦ fékberendezések
DJpSMiUPĦFVHSSPHQWHVVpJH (semmiféle folyadék nem szivároghat, folyhat)
gumiabroncsok állapota
az ülés és a biztonsági öv rögzítése
akkumulátor rögzítése

5.Büntetések:
Az adott körben D YHUVHQ\]Ę idejéhez, +1 percet írunk jóvá, ha pályát téveszt, és azt nem
korrigálja!
Bójadöntés: 5 mp LGĘEQWetés (ha a bója kimozdul a KHO\]HWpEĘO akkor is 5 mp)
6723YRQDOQiODPHJiOOiVN|WHOH]ĘHOPXODV]WiVD10 mp LGĘEQWHWpV
Ha elrajtolás után az ablak lehúzásra kerül 10 cm –es határ alá, az 10 mp LGĘEQWHWpV
+DDYHUVHQ\]ĘDYHUVHQ\UDMWMiEDQQHPMHOHQLNPHJLGĘEHQ HOĘUHQHPMHO]HWW DNNRU5 mp
LGĘEQWHWpVVHOV~MWKDWy$PHQQ\LEHQDUDMWLGHMHHOĘWWMHO]LDNpVpVW~J\SHUFV]HUYL]LGĘiOO
UHQGHONH]pVUH(]LGĘQEHOOMHOH]KHWLV]iQGpNiWDN|UPHJNH]GpVpUH+DW~OOpSLDV]HUYL]LGĘW
akkor az adott köre érvénytelen.
6]~UySUyEDV]HUĦDONRKROpVGURJWHV]WSR]itív eredménye esetén kizárás!
A balesetveszélyes közlekedés a depó és a versenypálya területén, direkt pályarombolás, az
DGRWW N|UEĘO YDJ\ D YHUVHQ\EĘO YDOy kizárással sújtható. Ez nem a látványos autózást
jelenti, ahol belefér, egy kis kicsúszás! Ha valaki a látványra szeretne menni, azt kérjük,
KRJ\MHOH]]HD]WDQHYH]pVQpOtJ\ĘNDYHUVHQ\YpJpQIRJQDNHOUDMWROQL

6. Díjazás:
Minden kategória HOVĘhárom helyezettjeYDODPLQWD]DEV]RO~WHOVĘpVDOHJMREEQĘL
YHUVHQ\]Ękupadíjazásban részesül.

7.Óvás:
,GĘPpUpVHOOHQyYiV1LQFV
$SiO\DEtUyLMHJ\]ĘN|Q\YHOOHQyYiV1LQFV
ÈOWDOiQRVYDJ\WHFKQLNDLyYiVD]LGHLJOHQHVHUHGPpQ\OLVWDNLIJJHV]WpVpWN|YHWĘSHUFHQ
belül, a versenyirodán írásban nyújtható be. Az óvási díj technikai óvás esetén 10 000 Ft. Az
yYiVWDYHUVHQ\YH]HWĘVpJHEtUiOMDHO
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%ĘYHEELQIRUPiFLy
Sándor Péter:

70/529-5101

e-mail: sandorpeeter@gmail.com

Horváth Gergely:

70/387-9622

e-mail: horvathgergely@indamail.hu

.HOOHPHVLGĘW|OWpVWEDOHVHWPHQWHVYHUVHQ\]pVWNtYiQXQN

*\ĘU2010. március 1.

7

