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Versenykiírás 

VERSENY NEVE: I. ESZTERGOMI SZLALOM BAJNOKSÁG IV. FORDULÓ 
 

VERSENY IDEJE:  2011. Május 22. Vasárnap  
 
VERSENY HELYSZINE:  2500 ESZTERGOM Schweidel úti rutinpálya  

      2500 ESZTERGOM Schweidel út 
 
VERSENY VEZETŐSÉGE: 
Szervező bizottság tagjai:   Csepy Zoltán (30/729‐7904) 
    Molnár Zsuzsanna Anett (30/465‐1962) 
Versenyiroda vezetője:  Molnár Zsuzsanna Anett (30/465‐1962) 
Gépátvétel vezetője:  Csepy Zoltán (30/729‐7904) 
Pályabiztonsági ellenőr:   Csepy Zoltán (30/729‐7904) 
 
Versenyiroda helye:   
 2500 ESZTERGOM Schweidel úti rutinpálya (Schweidel szálló) 
 
Sajtóiroda helye:    
2500 ESZTERGOM Schweidel úti rutinpálya (Schweidel szálló) 
 
Verseny jellemzői: 
Össztáv.:  4X2 (8KM) + ‐ (1 kör a nevezők számától függően) 
Útminőség: 100% jó minőségű aszfalt (A kátyúk aszfaltozása a versenyig megtörténik) 
Gyorsasági szakaszok száma: 4 + ‐ (1 kör a nevezők számától függően) 
 
Nevezések: 
 
Versenyre felnőtt és női kategóriába:  
Licenc –el: 6.000 Ft  
Előnevezés:7.000 Ft  
Helyszíni nevezés:8.000 Ft 
 Junior kategória: 
Licenc ‐el: 4.000 Ft  
Előnevezés: 5.000 Ft  
Helyszíni nevezés: 6.000Ft  
 
Egyéb versenyekre: 
Lada kupa: 1.000 Ft 
 
Nevezési zárlat 2011.05.17. 24H (POSTAIBÉLYEGZŐ KELTE). Az előnevezéseket (kitöltött nevezési lap + nevezési díj) 
rózsaszín postai csekken – a feladó mindkét oldalon történő feltüntetésével – az alábbi címre kérjük feladni. 
Idő hiányában elfogadunk előnevezést SMS‐ben a 06‐30‐729‐7904‐es számon is (Név, autó, kategória megnevezéssel)  

 
Csepy Zoltán 

2500 Esztergom 
Dobogókői út 40. 

Kategóriák: 
A0: 0‐50 cm3  Robogó 3.000Ft versenytáv: 4X1km  
A1: 0‐800 cm3‐ig 
A2: 801‐1300 cm3‐ig 
A3: 1301‐1600 cm3‐ig 
A4: 1601 cm3‐től 
J: Junior kategória  
L: LADA Kupa 
Turbós autók automatikusan egy kategóriával feljebb kerülnek (1,7 szorzó) 
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Program: 
Versenyek napján: 
06:00 ‐ 08:00  Adminisztratív átvételek, helyszíni nevezések, 
06:15 ‐ 08:15   Gépátvétel (Schweidel szálló) 
06:00 – 07:30 Pályabejárás (gyalogosan) 
07:30 – 08:55 Pályabejárás (autós)   
08:55 – 09:00  Versenyzői eligazítás, 
09:00 ‐   Verseny rajt előfutó és reklám autó 
18:00  Verseny várható célja 
 
 
Visszatérítések: 
A rendezőség a nevezési díjakat teljes egészében visszatéríti azoknak a nevezőknek, akiknek a 
nevezését nem fogadja el. 
Amennyiben a verseny nem kerül megrendezésre. 
A rendezőség a nevezési díj 75%-át visszatéríti abban az esetben, ha egy versenyzőpáros, 
akinek a nevezését elfogadta és visszaigazolta , de a páros nem tud a versenyen részt 
venni. És ezt a rendezőségnek a verseny előtt 24h-val írásban igazolja. 
 
Nevezési feltételek: 
Junior géposztályban jogosítvány nélkül is lehet indulni szülői beleegyezéssel és felnőtt (min 
„B” kat. Jogosítvánnyal) kíséretében. 
Egyéb kategóriákban csak „B” kat. Jogosítvánnyal. 
Engedélyezzük a bukócső nélküli autók indulását. 
Zárt pályás verseny révén forgalmi nélkül is el lehet indulni. 
Szerelő ponyva és szemetes zsák, amit a gépátvételen kötelezően be kell mutatni. 
Kölcsön vagy bérautóval is engedélyezet az indulás, amennyiben a versenyző be tudja mutatni 
a kölcsönadási szerződést. 
 
A versenyen való részvétel feltételei: 
Biztonsági öv 
Bukócső, keret biztonságos rögzítése (ha van) 
Jól rögzített ülések 
„E” jelzésű Bukósisak (bemutatása a gépátvételen kötelező) 
Megfelelő f ékrendszer 
Ezeket a biztonsági eszközöket a versenyzők biztonságának érdekében, a gépátvételen 
szigorúan ellenőrizni is fogja a rendezőség. Ezen biztonsági eszközök valamelyikét a 
rendezőség nem ítéli biztonságosnak, akkor a versenyző rajtengedélye visszavonásra kerül. 
 
Pályabejárás: 
Minimum 3-szor mindenkinek kötelező, amelyet egy edző kártyán a rajtban/stopban is írni 
fogunk.2-szer  bejárás gyalogosan egyszer autóval!!! BEJÁRÁS GYALOGOSAN IS KÖTELEZŐ!!!!  
  
Általános tudnivalók: 
A rendezőség a versenygumikat engedélyezi. 
Pályatévesztést és a plusz kört kategória legrosszabb + 20mp büntetjük.  
Lassító rombolást 5mp-vel büntetjük    
A közúti részen parkolni és várakozni (versenyautó és szervizautókkal) a rendezvény egész ideje alatt TILOS! A közút csak a 
szervizpark és a versenypálya közötti áthaladásra használható. A bejárásra is a rajtelőkészítőben (Schweidel Szálló) van 
lehetőség várakozni. Mindenkinek kötelező a szervizpark használata. Ezen szabályok megsértése 2-dik figyelmeztetésnél 
rajtengedély megvonásával jár.     
 
Üzemanyagra vonatkozó előírások: Bármilyen üzemanyag használat megengedett, különböző 
teljesítmény növelő adalékok használata TILOS. Amennyiben valakinél észleljük azt, azonnali 
kizárást von maga után . 
Tesztelési lehetőséget a rendezőség nem biztosit. 
 
Szerviz park: 
Szervizpark területén szigorúan max. 20km/h a megengedett sebesség. 
Szervizpark talaja: murva 
Szervizpark területén a szerelőponyva és a szemeteszsák használat kötelező ennek hiánya 5.000 Ft –tól kizárásig terjedő 
büntetéssel sújtható.   
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ESETLEGES BALESETEKÉRT, KÁRÓKÉRT A RENDEZŐSÉGET SEMMILYEN 

FELELŐSSÉG NEM TERHELI. 
MINDENKI A SAJÁT FELELŐSÉGÉRE VESZ RÉSZT 

A VERSENYEN!!!!! 
 

A versenyre extrém biztosítás kötése kötelező, melynek összege 900ft/fő/nap.  Ezen biztosítási díj 
megkötése a helyszínen történik. Ezért megkérek mindenkit, hogy a TAJ kártyáját hozza magával. 

 

  Alap csomagban foglaltak érvényesek a versenyre!!!!! 

Szabálymódosítás! 

A II. Fordulón történt események miatt a következő szabálymódosítás teszem. 
 

I. Pályatévesztés: 
Pályatévesztést és a plusz körök megtételét is büntetni fogjuk, a következő képen. 
A körben a hibákat egyesével nem írjuk, az esetleges tévesztéseket (az lehet plusz vagy mínusz 
kőr) kategória legrosszabb idő + 20MP‐el büntetjük. Reméljük ennek elég visszatartó ereje lesz.  
Sajnos drasztikusan kell fellépnünk ezen probléma megoldására. 
 
II. Pályabejárás: 
2‐szer gyalogosan  mindenkinek kötelező a pályabejárás (akár biciklivel is lehet), amit egy tréning 
kártyán ellenőrizni is fogunk, Az első gyors rajt előkészítőben ellenőrzésre kerül a kártya, 
esteleges elvesztése vagy a 2‐szeri bejárás megléte nincs meg azt azonnali rajtengedély 
megvonással büntetjük.     
 
 
III. Szervizpark: 
Szemetes zsák és szerelőponyva használata KÖTELEZŐ!!!!! Ennek hiánya 5.000 Ft pénzbírságtól a 
rajtengedély megvonásáig terjedhet. A szervizpark területén történő száguldás (reggeli érkezéstől 
– délutáni eredményhirdetésig) azonnali kizárást von maga után. 
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A módosítással kapcsolatos észrevételeiteket a 06‐30‐729‐7904‐es számon vagy a 
cszoltan84@freemail.hu email címen várom. 
 
 

További sikeres és eredményes versenyzést kívánok minden résztvevőnek. 


