IV. FORDULÓ

Zabar - Domaháza
Versenykiírás
MNASZ regisztráció folyamatban
A verseny szervezője:
Speed Rally Team Sportegyesület
A verseny hivatalos honlapja:
www.csapassunk.hu
A verseny vezetősége:
Szervező bizottság elnöke: Fodor Krisztián /06 30 311 7685/
Versenyigazgató: Fodor Krisztián /06 30 311 7685/
Biztonsági felelős: Buruncz Mihály /06 30 229 2261/
Versenyiroda vezetője: Adamcsek Erika /06 30 641 4913/
Gépátvétel vezetője: Németh Árpád /06 70 284 2994/
Időmérés vezetője: Nádasdi Tamás /06 30 9652075/
A verseny időpontja és helyszíne:
2011. Június 19. Vasárnap., Zabar - Domaháza összekötő úton.
Rajt:
2011. Június 19. Vasárnap Zabar 09. 00 az első autó rajtja, teljes útlezárás 07. 30-kor.
Rajtoltatás:
Rajtszám szerint növekvő sorrendben, percenként történik.
Verseny távja: 6 gyorsasági , Zabar – Domaháza 3 x oda - vissza
Pályabejárás:
Önállóan, közúti forgalomban, a közúti szabályok fokozott figyelembevételével. Csak és
kizárólag bukócső nélküli utcai autóval a kizárás terhe mellett. !!!
Szervizpark:
Zabar község Petőfi u, Szabadság tér, Kossuth L utca jobb oldala. Ezen a területen a
közlekedési szabályok teljes betartása kötelező, a rendbontókat és a szabályok megszegőit a
rendezőség, nevezési díj visszafizetése nélkül, a versenyből azonnal kizárja.
Kategóriák:
H/1:

-1000 ccm-ig
H/2: 1001-1450 ccm-ig
H/3: 1451-1650 ccm-ig
H/4: 1651-2000 ccm-ig

H/6:2001ccm felett + 4WD turbo

Lada kupa „A” ccm-től független (Lada karosszéria és motor)
Lada kupa „H” ccm-től független (Lada karosszéria és motor)

BMW kupa: 2500 ccm alatt, csak 2WD, feltöltő vagy turbó nélkül.

H/5: 2001 ccm felett + 2WD turbo
Licences kategóriák:
L/1: 1600ccm-ig, L/2: 1600 – 2000 ccm-ig, L/3: 2000 ccm felett + 4WD + Turbo
Turbóval vagy feltöltővel rendelkező autókat 1.7 szorzó szerinti kategóriába soroljuk. A diesel
üzemű autók alaptérfogatát 1,4-es osztóval osztjuk, s az így kapott hengerűrtartalom
érték alapján kerül besorolásra a megfelelő kategóriába. A feltöltővel rendelkező diesel üzemű
autóknál először az 1,4-es osztóval, majd az 1,7-es szorzóval módosítjuk az alaptérfogatot, s az
így kapott hengerűrtartalom érték alapján kerülnek besorolásra a megfelelő kategóriába.
Amennyiben az adott kategóriában a versenyzők létszáma nem éri el a három indulót, automatikusan
eggyel feljebb lévő kategóriába soroljuk arra a versenyre, de a sorozatban a megfelelő kategóriába gyűjti
a pontjait.

Ha egy versenyzőpáros a nevezési lapján nem tünteti fel a rá vonatkozó kategóriát, és ennek
eredményeképpen a rendező esetlegesen nem a megfelelő kategóriába sorolja járművüket, az
ebből adódó félreértésekért a rendező felelősséget nem vállal.
Lada kupa „A”:
Gyári porlasztó /átalakítás megengedett/, Gyári fékberendezés, Gyári szívó csonkok megléte, Sport 4
leömlő engedélyezett a karosszéria átalakítása nélkül. Üvegek az első és hátsó szélvédő kivételével
cserélhetők polikarbonátra vagy plexire, Lada motor és karosszéria.
Lada kupa „H”:
Lada motor és karosszéria, Üvegek az első és hátsó szélvédő kivételével cserélhetők polikarbonátra vagy
plexire, ezen kívül minden átalakítás engedélyezett.
BMW kupa:

Bmw karosszériában, Bmw motorral, csak hátsó kerékhajtással rendelkező, 2500 ccm meg nem
haladó járművek, turbo vagy feltöltő nélkül. A blokk újrafúrása a maximális gyárilag
meghatározott javítóméretig lehetséges.
Adminisztratív átvétel:
Zabar község önkormányzatánál, Petőfi u 26.
06. 18-án 15. 00-tól 19. 00-ig
Fakultatív adminisztratív a messziről érkezőknek 06. 19-én 06. 00 – 08. 00-ig.
A következő iratokat kell bemutatni:
- nevezési lap eredeti példánya
- nevezési csekk, vagy utalási bizonylat
Versenyiroda:
Helye: Zabar önkormányzatnál, Petőfi u 26.
2011. 06. 18 –án Szombaton Nyitvatartása: D.u: 15. 00 -19. 00- ig.
2011. 06. 19 –én Vasárnap Nyitvatartása: Reggel: 06. 00-tól 08. 30-ig D.u: 17. 00-19. 00 ig.
Gépátvétel:
06.18-án Zabar község önkormányzatánál, Petőfi u 26. 15.00 – 19.00-ig

06.19-én fakultativ gépátvétel a távolról érkezőknek ugyanazon helyszínen reggel 06.00 – 08.00-ig. A
járművet és az eszközöket a kísérő személyzet is bemutathatja! (E jelű bukósisak, 4 pontos bizt.öv,
akkumulátor és ülésrögzítés, bukóketrec és tűzoltó készülék, cseppmentes fék és üzemanyag ellátó
rendszer, ponyva, szemeteszsák)! Kötelező matricák elhelyezése.

Figyelem! Maximum az első 70 nevezést tudjuk elfogadni és csak a befizetést
igazoló szelvény másolatával érvényes a nevezés! Nevezési lap letölthető a
www.csapassunk.hu honlapról!
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, vagy álló 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.
Lassítók:
Gumikból hagyományos módon épített 3 soros lassítókat alkalmazunk, a lassítók rombolása (a
lassítót alkotó bármely gumielem hely változtatása a versenyautó által) minden esetben 5 mp
időbüntetést von maga után soronként.

Rajtból kikésés 10 mp büntetést von maga után, percenként!
Nevezés:
Nevezhet minden 17. Életévét betöltött személy. Forgalmi engedély, jogosítvány és rendszám nem
kötelező.
Nevezésed leadhatod Postai úton: Rózsaszín csekk + nevezési lap másolata,
Fodor Krisztián, 2600 Vác Földváry tér 2. II/20 .
E- mailben : csapassunk@gmail.com címre.
Faxon: 06 27 412 133 –as faxszámra
Befizetheted bankszámlánkra: Speed Rally Team Sportegyesület: 63600904-15909053-00000000.
Díjak:
Előnevezéssel 2011. 06. 13 éjfélig: 26000 Ft + 2500 Ft biztosítás,
Utólagos nevezéssel 2011.06.13-től, 2011.06.15. éjfélig: 28500 Ft + 2500 Ft biztosítás,
Helyszíni nevezés 2011.03.21 –22 -én: 31500 Ft + 2500 Ft biztosítás,
Amennyiben a versenyzőpáros nem kíván részt venni a versenyen, úgy a befizetett nevezési díj
70% ának visszaigénylésére 2011.06.17. 12. 00-óráig van lehetőség, e-mailen a
csapassunk@gmail.com címen, vagy telefonon a versenyzői összekötő, vagy az adminisztratív
átvétel vezetőjénél. A megjelölt idő után nincs módunkban a nevezés visszafizetésére.

Feltétel:
17. Életévét betöltött személy, E jelű Bukósisak, 4 pontos biztonsági öv, bukóketrec, min. 4kg tűzoltó
palack, rögzített akkumulátor és ülés, tökéletesen működő fékberendezés, cseppmentes üzemanyagellátó rendszer, Az autókat burkoló karosszéria elemek (sárvédő, géptető) nem hiányozhatnak, az üvegek
plexivel vagy polikarbonáttal helyettesíthetők, szemetes zsák! Szerelő ponyva! Gépátvételen

ellenőrizzük!
Eredményhirdetés:
Az utolsó autó célba érkezése után 1 órával kb.: 18. 00 óra.
Ha a versenyző önhibáján kívül akadályoztatva van a pálya teljesítésében, arra átlagidőt kap.
Más versenyző akadályoztatása azonnali kizárást von maga után. A STOP vonalnál/táblánál
kötelező megállni, elmulasztása azonnali kizárást eredményez. A pályán felhúzott ablakok,
bekapcsolt biztonsági öv és bukósisak használata kötelező!
Értékelés:
A gyorsasági szakaszok fotocellával mért összesített ideje alapján, versenyzőket kategóriánként
és abszolútban: 1-3. helyig 2db serleg, 4-6 helyig oklevéllel értékeljük. Az I. és II. osztályú
licencekkel rendelkezők nem számítanak bele. Az időmérést fotocellás mérőberendezéssel
végezzük, és számítógéppel értékeljük, óvásnak helye nincs!
Kikötés:
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A nevezésével vállalja az általa, gépkocsija
és kisegítő személyzete által okozott mindennemű erkölcsi és anyagi kárért, személyi sérülésért,
balesetért a FELELŐSSÉGET! A rendezőség felé a verseny kapcsán keletkezett károkért,
személyi sérülésért a nevezők vagy a kisegítő személyzetük semmilyen kárigényt NEM
nyújthatnak be. Ezen szabályokat a versenyzők tudomásul veszik, valamint a NEVEZÉSI
LAPON aláírásukkal igazolják.
Reklámok:
A rendező kötelező matricák, reklámok viselését írhatja elő a futam idejére amit a gépátvételen
ellenőriz.

Fontos!! :Megkérek minden versenyzőt és nézőt, aki a helyszínre látogat, óvja
és védje a természet tisztaságát. Versenyzőknek a szerelőponyva és a szemeteszsák
használata kötelező!
Információ: Fodor Krisztián 06/30/311 76 85
csapassunk@gmail.com
WEB: www.csapassunk.hu

Internetes médiatámogatóink: WWW.DUEN.HU, WWW.NOGRADRALLYE.COM,
WWW.CSAPASSUNK.HU, WWW.RVO.HU, , WWW.RALLYHEART.HU,
WWW.RACING.HU, WWW.RALLYPASS.HU

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!
A VERSENYNEK ITT A HELYE, NEM AZ UTAKON!

