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Versenyajánló 
 
 
Tisztelt versenyzők, nézők és minden autósportot kedvelő! 
 
Szeretnénk benneteket egy jó kis hétvégi csapatásra invitálni, ahol remek alkalom nyílik arra, 
hogy megmutasd, milyen ügyes és bevállalós sofőr vagy. 
A pálya nem más, mint Tótkomlós város főutcája és környéke (2,7km 4xoda,4xvissza) és, ha 
ez nem elég indok, hogy velünk töltsd a hétvégét, akkor tekintsd meg a programajánlónkat. 
 
2011.06.11.-én 16 órától ünnepélyes megnyitó, rajtceremónia és Prológ (versenyzők és 
autóik bemutatása,bemutatkozó autózás szlalom pályán). 
Ezt követően buli kifulladásig. 
 
2011.06.12.-én 9 órától VERSENY!!! 
 
 
Reméljük ez már elég indok, hogy ellátogass Tótkomlósra 2011.06.11-12-én 
 
Mindenkit szeretettel vár a Tótkomlósi ASE 
 
 
 
 
Versenykiírás 
 
 
 1.       A verseny szervezője: Tótkomlósi Autósport Egyesület 
           Címe:                          5940 Tótkomlós Mezőhegyesi út. 69. 
           Versenyigazgató:        Karasz Róbert (06 30/659 5479) 
           Technikai átvétel:       Kusztos Géza (06 30/278 1586) 
                                               Karkus István(06 30/938 6772) 
           Versenyzői összekötő: (Info a versenyről) Lévai József (06 20/482 5567) 
 
 
2.        A verseny jellemzői:  2,7 km  4xoda-4x vissza , belvárosi futam 
           A pálya talaja 100% aszfalt. Felnevezésre nincs lehetőség. 



 
 
3. A verseny időbeosztása 

 
2011.06.11.(szombat). 8:00-14:00 óráig adminisztratív és gépátvétel 
(kötelező mindenkinek!!! Vasárnap nem lesz rá lehetőség!!!) 
Helye: Tótkomlós Makói úti szárító üzem telephelye (térkép szerint) 
 
 14:30-tól  kötelező versenyzői eligazítás 
 
16-21 óráig ünnepélyes rajtceremónia és Prológ (kötelező!!!) 
 
21 óra után beállás a parcfermébe ( kötelező!!!) 
 
21 órától buli kifulladásig 
 
2011.06.12. (vasárnap) 
 
8.00-8.45-ig szabadedzés felvezetéssel 
 
   
9:00 első autó rajtja 
 
A verseny várható vége 18.00 óra. 
 
 
Eredményhirdetés az utolsó autó célba érkezése után 30 perccel 
 
 
Rövid szabályismertető: 
 
Időméréses verseny, percenkénti rajtoltatással.  
Feladat:                Minél rövidebb idő alatt teljesíteni az adott szakaszt. 
Értékelés:             Az összes köridő összideje adja meg a végeredményt. 
Büntetések:          Lassító rombolás 5mp 
                           (lassító rombolásnak minősül a gumik helyükről történő elmozdítása) 
Pályaelhagyás:    10mp-kizárásig 
                           (pályaelhagyásnak minősül, ha a versenyző az autójával mind a négy            
                            kerékkel lemegy a pályáról és 15 méteren belül nem tér vissza) 
Korai rajt:           5 mp. 

 Zászlójelzések figyelmen kívül hagyása:  az adott körből való kizárás 
                                   
Zászlójelzések:    Sárga zászló Lassíts! Veszélyhelyzet. 
                             Piros zászló  Azonnali ÁLLJ! 

 
 
Kategóriák: 
 
Versenyautó kategória 



 
1300 cm3 alatt H1             2WD  
1301-1600cm3-ig H2        2WD 
1601-2000cm3-ig H3        2WD 
 

           4WD vagy 2000 cm3 feletti  autók abszolútban értékelendők. 
           A turbós autók 1,7-es szorzóval kerülnek besorolásba. 
  
 
 
 Utcai autó kategória: 
 
 1600cm3 alatt          N1    2WD 
 16001-2000cm3-ig   N2    2WD 
 2000cm3 felett         N3    2WD, 4WD  
 
 
 Díjazás: 
 
 Abszolút:               1-3 helyezett   serleg 
 Kategóriánként:   1-3 helyezett   serleg 
  
 
 
 Nevezési feltételek: 
  
 Érvényes B kategóriás jogosítvány 
 
 Versenyautóval való nevezés minimum feltételei: 
 
(Versenyutóval történő nevezés esetén csak a kiírt feltételeknek megfelelő autóban ülhet 
2 fő)! 
 
 -bukócső  
 -négypontos biztonsági öv 
 -külső vagy belső áramtalanító 
 -minimum 2 kg-os porral oltó 
 -kifogástalan fék és futómű 
  
 
 Utcai autóval való nevezés minimum feltételei: 
 
(Utcai autóval történő nevezés esetén csak a pilóta ülhet az autóban )! 
 
 -kifogástalan műszaki állapot 
 -érvényes műszaki vizsga 
 -kifogástalan fék és futómű 
 -gyári akkumulátor lefogatás megléte 
 -minimum 2 kg-os porral oltó 



 
 
 
 
 Biztonsági felszerelések: 
  
 -minimum „E˝ jelzésű bukósisak 
 -zárt ruházat 
  
 
 Nevezés: 
             
 A verseny előnevezési díja 10000 Ft/ autó+1000 Ft kötelező biztosítás. 
 Helyszíni nevezés: 14000Ft/autó+1000 Ft kötelező biztosítás. 
 Helyszíni nevezés abban az esetben lehetséges, ha a versenyzői limit még nem telt be. 
 
 A rendező a versenyre 80 autó nevezését tudja elfogadni. 
 A limitnél az előnevezések feladási sorrendje a mérvadó (postai bélyegző kelte.) 
 
 
 A nevezési díjat rózsaszín csekken kell feladni,  
 Kusztos Gézáné 5940 Tótkomlós Vági Ferenc u.2. címre. 
 A közlemény rovatba kérjük a név és kategória részletezését beírni. 
 A postai csekk és az olvashatóan kitöltött nevezési lap másolatát az alábbi email 
 címre, vagy fax számra kérjük elküldeni: komloscross@indamail.hu  
             Fax:06 68/461-881 
            Az eredeti nevezési lapot és a befizetett csekket hozd magaddal az adminisztratív 
 átvételre! 
 
 Előnevezési határidő:  2011.06.08. 24.00 óra 
 
  
 Egyéb információk: 
 A rendező a verseny idejére őrzött trailer parkolót biztosít. 

 Helye: Tótkomlósi ladacross pálya.(Tótkomlósról kifelé haladva a Makói úton a város 
végét jelző tábla után 50 m-re balra.) 
 
Szállás info:     Érdeklődni  H-P-ig 8-17 óráig Gyurik Edit  (06 30/637 8623) 
                             Legkésöbb június 4-ig!!! 

   
 A verseny hivatalos honlapja: www.komloscross.hu 
             
 A verseny támogatói:        Tótkomlós Város Önkormányzata 
  EWT. KFT  
  Radio weekend FM 89.9  
  Magyar közút nonprofit zrt. 
  www.dieselhungary.hu 
   
 
 



 
 

Jó versenyzést kívánunk!!!!!!!! 
 
 

 
  
 
 
  
   
    
 
 
 
 


