K Z invest kupa
Salakpályás autós körverseny
Versenykiírás
Ez a versenykiírás azért csak most kerül kiírásra mert későn derült ki ,hogy mégiscsak rendezhetünk
autóversenyt a pályán ! Kérünk benneteket ,hogy tartsátok be a szabályokat és időben érkezzetek , ha
lehetőségetek engedi akkor szereljetek fel a versenyautótokra világító berendezéseket, mert sötétedés után
csak a lámpával rendelkező autók versenyezhetnek !!!

1. A verseny szervezője: Autoplus- Box Bt E-mail: sos555@rallysprint.hu
Szervező Bizottság:
Soós Szabolcs
(70/3331989)
Bereczki Norbert (70/3331966)
2. A verseny nevezése: NEVEZÉSI ZÁRLAT: 2012. november 09. !!!
A nevezési lapot és a nevezési díjakat (rózsaszín csekken) az alábbi címre kérjük küldeni
vagy személyesen elhozni név és kategória részletezésével .NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS !!!
Személyesen: Hívjatok telefonon (70/3331989)és találkozzunk Debrecenben !
Postacím: Autoplus_- Box Bt. 4031 Debrecen, Lóskúti u 48/b
Nevezési díj: 8.000.-Ft biztosítással együtt .Több kategóriában való indulás is lehetséges !
A nevezések maximálva vannak 100 indulóban. Helyszíni nevezés esetén a nevezés 10.000.- Ft
abban az esetben ha nem telt be a 100 fős induló létszám !. Nagyon fontos a telefonos
egyeztetés mert csak az első 100 nevezést tudjuk elfogadni , a nappal rövidsége miatt !
Borítékba kell elküldeni a kitöltött nevezési lapot és a befizetett postai csekk fénymásolatát.
Vagy személyesen hozzátok el a verseny előtt !!!
Nevezés visszaigazolás nincs, de telefonon tájékoztatjuk az érdeklődőket a fenti számokon.
3. A verseny időbeosztása:

2012. november 11 . /vasárnap/

Debrecen, Gázvezeték úti Salakmotorpálya
Adminisztratív és Műszaki átvételek: 2012.november 11.-én 07.00.-08.30.-ig/a helyszínen/ az
Egyletkert utca felől.

Csak a hosszú szerelvényekkel a főbejáraton kell behajtani a Gázvezeték u. irányából.
Rajtszám osztás: A bejáratnál érkezéskor.
A verseny rajtja: 2012.november 11./vasárnap/ 9:00 /1.autó./
A verseny várható célja: 100 induló esetén: 16:30 /utolsó autó/
Eredmény hirdetés az utolsó autó célba érkezése után kb. 1/4 órával a helyszínen.
4.A verseny jellemzői:
Össztáv: 3 x 3kör= amiből minden versenyző legjobb ideje adja a végeredményt.
Mindenkinek a 2 db rosszabb idejét töröljük.
Időmérés stopperrel. Minősége Salak. A verseny iránya az óramutató járásával
ellentétesen, tehát balos !
Szerviz :A versenyterületre 1 versenyző és 2 segítő mehet be díjtalanul a versenyzővel
együtt !!!. Aki felnevez , az 4 segítőt hozhat be magával díjtalanul.
Szervizpark: A szerviz parkban parkolhatnak a versenyautók (+1db szervizautó
nem tgk). Minden versenyautónak kötelező olajálló szerelőponyvát és
szemeteszsákot használni! A rendezőség megkéri a szerviz csapatokat, hogy a
munkájuk során keletkezett hulladékot ne dobálják szét, hanem gyűjtsék
szemeteszsákba. Köszönöm! A trélereknek külön parkolót alakítottunk ki, mindenki

ezen tárolóterületre vigye a trélerét. A szervizpark elhagyása a verseny útvonal
elhagyásának minősül ami azonnali kizárást von maga után.
5.Géposztályok, gépjárművek:
Licences kategóriában csak érvényes R1,R2 ,RTE licenccel rendelkezők indulhatnak!!!
Bukócső nélkül is lehetséges az indulás minden kategóriában kivéve 5.kategória !
1. kategória: Licences
2. kategória: 2001ccm felett,turbós,4wd
3. kategória: 1601-2000 ccm.ig
4. kategória : 850-1600ccm-ig
5. kategória : 0- 850 ccm-ig(bukócsővel) X .kategória: Nyitott kat.( mindenki aki felnevez.)
6.Átvételek:
Az adminisztratív átvételen be kell mutatni:
Vezetői engedély, kitöltött nevezési lap leellenőrzése.
Műszaki átvételen be kell mutatni: Nem csak bukócsöves autók indulhatnak!!!
1 vagy 2 db bukósisak („E” jelzéssel ellátott!!!), szerelő ponyva, szemetes zsák,
Versenyautóknak: Rögzített min.:2 kg érvényes tűzoltó készülék, rögzített KAGYLÓVERSENY ülés , bukócső , versenycélú min.: 4 pontos biztonsági övek. Verseny
vagy kezeslábas overall használata a versenyzőnek ajánlott az utasnak kötelező!!!
A gépátvételen csak karbantartott, műszakilag kifogástalan tiszta gépkocsival lehet
megjelenni. A verseny napján a versenypálya forgalomtól elzárt területnek minősül így
nem kötelező a rendszám. Szélvédő nélküli autó nem indulhat a versenyen !
Világítás ajánlott! Aki nem rendelkezik világítással az csak világosban vehet részt a
versenyen !!!
7.Közlekedési előírások:
A szervizpark és rajt közötti szakaszon a megengedett sebesség 10km/h!!!
A verseny ideje alatt, annak teljes útvonalán a becsatolt biztonsági öv valamint a
gyorsasági szakaszon a bukósisak viselése KIZÁRÁS TERHE MELLETT
KÖTELEZŐ! ALKOHOL FOGYASZTÁSA a verseny ideje alatt a versenyzők
részére azonnali KIZÁRÁST eredményez!!!
8.Értékelés:
Minden kategória 1.-3.- helyezettje illetve az abszolút 1.-3.-helyezettje serlegdíjazásban
Részesül. Ez a verseny nem számít bele semmilyen bajnokságba ezért nincs pontozás.
9. Egyéb erre a versenyre vonatkozó szabályok:

A bukócső nélküli autókban kizárólag a vezető tartózkodhat. Pályabejárás NINCS !!! Eső
esetén kiértesítünk minden versenyzőt időben , hogy mikor tartjuk meg a rendezvényt ! A
pálya locsolása és karbantartása felett a tulajdonos rendelkezik. Mindenkinek van lehetősége
több kategóriában való indulásra. SZÁNDÉKOS kanyaríven található jelzésen történő áthajtás
,pályarongálás illetve a szervizparkban történő gyorshajtás ,azonnali kizárást
eredményezhet!!!
A versenyautót csak a benevezett pilóta vezetheti.
Kérünk benneteket ,hogy a verseny gondtalan lebonyolítása érdekében tartsátok be az előírásokat és türelmeteket kérjük a
verseny alatt. Balesetmentes versenyzést mindenkinek!!

Hivatalos honlap:

www.racing.hu

