2010. 04. 10.

Verseny megnevezése:
I. Sárisáp Rallysprint
Helyszín:
Sársáp
Időpont:
2010. 04. 10.
Nevezési díj:
8000 Ft, Előnevezés: 6000 Ft
Szervező:
Kollár Károly
Hellner Csaba
Elérhetőség (Tel):
06-30/425 - 48 04
06-30/427 - 89 43
Email:
kkaresz007@freemail.hu
h.csaba78@freemail.hu
Pálya:
Kb.: 2,4 km 100% jó minőségű aszfalt
6 gyorsasági szakasz 14.5 versenykilométer
Kategóriák:
1.
0 – 850 cm3
2.
851 – 1400 cm3
3.
1400 – 1600 cm3
4.
1600 – 2000 cm3
5.
2000 cm3 felett + 4*4 + Turbó
6.
Lada kupa 1300 – 1500cm3
7.
Lada kupa 1501 cm3 felett

Időbeosztás:
Nevezés: 07:00 - 09:00 óráig
Gépátvétel a nevezést követően
Pályabejárás: 7:30 - 09:30 óráig
Rajt: 10:00 órakor

A verseny jellemzői:
A versenyzők a pályán oda-vissza időre teszik meg a távot. A szakasz végén a
versenyzőpáros a gyűjtőben várja be a mezőnyt. Majd pályafordítás után visszafele is időre
teszi meg a távot. Minden második kör után a szervizparknak kijelölt helyen történik a
szervizelés. A gyűjtőben maximum kerékcserére biztosítunk lehetőséget.
A versenyzők egy percenként rajtszám szerinti sorrendben rajtolnak.
A lassító gumi helyéről való elmozdításáért 10 másodperces büntetés jár.
Pályabejárás csak utcai gépjárművel.
Rendszám vagy papír nélküli autók is rajthoz állhatnak.
Zászlójelzések:
Sárga: fokozott figyelem, szükség esetén lassítás, akadály a pályán. Sárga zászló
hatálya alatt, mozgó autót előzni tilos (kivéve a műszaki hiba okán lassan haladó autó).
Piros: AZONNALI ÁLLJ! A megállást követően a versenyző csak és kizárólag a piros
jelzést adó sportbíró kifejezett utasítására haladhat tovább. A zászlójelzés figyelmen kívül
hagyása azonnali kizárást von maga után:
FONTOS!
A szervizparkban és a parkot a pályával összekötő szakaszon, valamint a
pályabejáráson, mivel közút a versenyzők kizárás terhe mellett kötelesek a KRESZ
szabályainak megfelelően közlekedni!
Szükséges biztonsági, technikai felszerelések:
•
•
•
•
•
•

Bukócső (kötelező)
Minimum 3 pontos biztonsági öv
„E” jelzéssel ellátott bukósisak
Minimum GTI ülés
Minimum 2 kg-os poroltókészülék
rögzített akkumulátor

Egyéb:
• szerelőponyva
• szemeteszsák
(A www.kfkrallyteam.atw.hu
versenyszabályzata.)

oldalon

megtalálható

a

rally

sprint

általános

Gépátvételen csak a szükséges biztonsági felszerelések meglétét ellenőrzik, minőségükért
(Bukócső, ülés, ülésrögzítés, biztonsági öv stb.) a versenyző a nevezési lap aláírásával
vállalja a felelősséget.

Előnevezés:
A nevezési lapot kitöltve a kkaresz007@fereemail.hu-ra kell elküldeni, mely a
www.kfkrallyteam.atw.hu oldalon található.
Nevezési díj befizetése a helyszínen.
Előnevezési határidő 2010. 04. 04. (éjfélig)

Értékelés:
Minden kategóriában az első három helyezettet díjazzuk, valamint abszolútban is az
első három helyezettet díjazzuk.
Napi biztosítás a helyszínen köthető.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK, VALAMINT
JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

