Versenyszabályzat
A rendezvény neve: „Március 15 kupa” vándorserleg szlalom verseny
Helyszín:

Hódmezővásárhely TESCO parkoló lezárt szakasza

Időpont:

2011.03.15 8.00 órától nevezés, rajt: 10.00 órától

Rendező:

ERMORI Bt. Hódmezővásárhely

Nevezés:

A nevezési ív alapján az első futam végéig

Nevezési díj:

5.000 Ft

Nevezési feltételek:
A Versenyzőkre vonatkozó feltételek:
Érvényes „B” kategóriás jogosítvány
KRESZ alapján vezetésre alkalmas állapot
Járműre vonatkozó feltételek:
„N” autó gyárilag szerelt gépkocsi minden tartozékával nem pálya gumival szerelt kerekekkel
„A” autó bármilyen átalakítással (futómű, motor, karosszéria)
Megfelelő műszaki állapot (gépátvevők döntése alapján)
Forgalmi rendszámmal nem rendelkező autónak FÉKPRÓBA KÖTELEZŐ
Gépátvétel:
A nevezési lap kitöltése után történik
A gépátvevők döntésével kapcsolatos fellebbezésnek helye nincs
Verseny lebonyolítása:
• A biztonsági öv használata kötelező, a bukósisak viselése ajánlott
• Az autóban kizárólag egy személy tartózkodhat
• Az ablaknak felhúzott állapotban kell lennie
• A verseny egy edző és két mért futamból áll. A futam számát a rendező változtathatja
• Indítás növekvő rajtszám szerint történik, rajtszámot a versenyző a nevezéskor húz ki és azt a gépkocsi jobb
és bal hátsó ablakán köteles elhelyezni
• Az előző verseny rajtszámát X‐el le kell ragasztani, vagy kötelező eltávolítani
• Aki a rajtnál nem jelenik meg, kizárásra kerül, a nevezési díj nem fizethető vissza
• Az időmérés fotocellával történik, óvásnak helye nincs
• A verseny eredménye a két mért futam összesített ideje plusz a büntetőidő összege
• Büntetőidő: bójaelmozdítás: 5 másodperc, nem korrigált pályatévesztés: KIZÁRÁS
• Célba érkezés: repülő cél, a STOP vonalnál a megállás kötelező, ellenkező esetben 10 mp. büntetés,
visszatolatás esetén KIZÁRÁS
• A kijelölt pálya nyomvonalának megváltoztatása, rombolás, sportbírói utasításfigyelmen kívül hagyása
KIZÁRÁST von maga után
• A versenyző a nevezési lap aláírásával tudomásul veszi, hogy a versenyszabályzatot megismerte, versenyen
saját felelősségére vesz részt, a rendezővel szemben semmilyen kártérítéssel nem élhet és minden másnak
okozott kárt köteles megfizetni.
Kategóriák:
Széria N1: 1100 cm3‐ig
Átalakított A1: 1100cm3‐ig
Széria N2: 1600 cm3‐ig
Átalakított A1: 1600cm3‐ig
Széria N3: 1600 cm3‐tól
Átalakított A1: 1600cm3‐tól
Hölgyek bármilyen autóval
Feltöltős autók eggyel magasabb kategóriában indulnak
Díjazás: A kategória első 3 helyezettje serleget kap, az abszolút 1. helyezett a „Március 15” vándorserleget kapja. A
vándorserleg 3 alkalommal történő megnyerése esetén véglegesen a versenyző tulajdonában marad.

