VERSENYKIÍRÁS
Verseny neve:
Helyszín:
Verseny időpontja:
Megközelítés:
Versenyzői parkoló:
Nevezés:
Rajt:
Díjkiosztás:
Verseny jellemzői:

Pálya minősége:
Kategóriák:
Díjazás:

IV. Autósmajális ügyességi verseny
Kunszentmárton, Kossuth út (Városi Sportcsarnok mellett)
2011. június 12. vasárnap
buszpályaudvar felől
Sportcsarnok körül, a helyszínen meghatározottak szerint!
08.00-tól az első futam utolsó indulójáig (1.000 Ft)
09.30-tól, előtte pályabejárás gyalog 09.00-tól
az utolsó autó célba érkezése után max. 15 perccel
A verseny 2 (nevezők száma alapján 3, ez a helyszínen kerül
meghatározásra) körben kerül lebonyolításra a kijelölt pályán. A
pályán egyszerre egy autó tartózkodhat. Az értékelésbe a
teljesített legjobb idő számít.
100% aszfalt
I. 0-1000 cm3, II. 1001-1500 cm3, III. 1501 cm3 felett, Női
kategória; Turbóval vagy feltöltővel szerelt autót egy
kategóriával feljebb soroljuk.
Kategóriánként 1-3. helyig serleg
Különdíj: Abszolút 1. helyezett, serleg

Érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkezni a nevezőnek! Vezetéstől való
eltiltással rendelkező személy nem indulhat! A gépátvétel során a rendezőség ellenőrzi a
jármű műszaki állapotát, biztonsági felszereléseinek meglétét és működőképességét (fék,
biztonsági öv, ülés). A rendezvény teljes ideje alatt a pályán tartózkodó versenyzőnek
becsatolt biztonsági öv és bukósisak (versenyző gondoskodik róla) használata kötelező,
továbbá alkohol tartalmú vagy kábító hatású italt vagy ennivalót fogyasztott személy a
versenyen nem indulhat! A nevező járművének minimum 3 pontos biztonsági övvel illetve
hibátlan fékkel, kormányművel, futóművel és pontosan záródó ajtókkal kell rendelkeznie!
Ezeket a rendezőség folyamatosan ellenőrzi és adott esetben a versenyből való kizárással
bünteti! A pályán csak a rendezőség által meghatározott – a pálya bejárásakor megmutatott –
irányba lehet közlekedni. A KRESZ szabályok betartása a pályán kívül kötelező! A pályát
kijelölő tereptárgy (lassító gumik) szándékos „lebontása” kizárást von maga után! Egy autóval
több versenyző is nevezhet. A verseny során, a pályán lévő autóban max. 2 fő tartózkodhat az
első üléseken! Időmérés (fotocellával, meghibásodás esetén stopperrel) és a bírói döntés ellen
óvás nincs! Ha a versenyző önhibáján kívül akadályoztatva van a pálya teljesítésében, újra
kezdheti a körét. Műszaki hiba miatt kiállni kényszerülő versenyző az adott körét NEM
teljesítheti újra! A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A keletkezett ill. okozott
személyi sérülés, illetve anyagi kár felelősége az azt okozó személyt terheli! A rendező felé a
verseny kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésért a nevezők vagy kisegítő
személyzetük kárigényt NEM nyújthatnak be!
A nevező a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi és elfogadja a versenykiírásban
foglaltakat. 18 éven aluli induló esetén a pályán szülői felügyelet és beleegyezés szükséges!
Kunszentmártoni Városi Baleset-megelőzési Bizottság
5440 Kunszentmárton, Kossuth u. 7.; tel.: 0656/560-618 (Hétfőtől Péntekig 07,00-15,00)

