
Versenykiírás!  

Idénynyitó Szlalom 2015 

Helyszín: Salgótarján Külső pályaudvar 

Időpont: 2015.02.22./vasárnap/  

Verseny szervezője: KövérGáz Rallye Sportegyesület 

A  verseny vezetősége: 

Versenyigazgató: 
Oravetz Zoltán +36-30/595-14-05 

Adminisztratív átv. vezetője: -:- 

Időmérés vezetője: -:- 

Technikai átvétel vezetője: Szántó Zsolt  

Humán Mentés:  MED-Pharamedic Kft. Domoszló 

A verseny időpontja: 
2015.Február 22./vasárnap/ 

Szervizpark, versenyiroda: 
Pályaudvar területén. 

Pálya:  
A pálya hossza kb. 1.3 km.  6 X 1 kör  + minimum 1 edző kör, maximum 2 edzőkör. 

Pályabejárás: 
2014. Február 22-én reggel 07. 00-tól 09. 00-ig minimum 1 kör, maximum 2 edző kör . Ezen 
az időponton kívül nincs mód pályabejárásra.  

Rajt: 
2014. Február 22-én Vasárnap, 09.15 -kor az első autó rajtja. 6 mért kör.  

Rajtoltatás: 

Rajtszám szerint növekvő sorrendben, kézi rajtoltatással. Az időmérést fotocellás időmérővel 
végezzük, óvásnak helye nincs! Az értékeléshez mind a 6 körben el kell rajtolni, ebből 4-et 
értékelhetően teljesíteni kell. 

Értékelés, Díjazás:   

6 mért körből minimum 4 kört fotocellás időmérővel mérve értékelhetőnek kell lennie, ebből 
a 4-ből a legjobbat díjjazzuk!  



Minden kategóriában 1-3.helyig 1-1-1 db kupa+oklevél 

Abszolútban: 1-3. helyig 1db serleggel díjazzuk.  

Lada kupa: 1-3. helyig 1-1-1 db kupával díjazzuk.+1500ft/ nevező! 

BMW kupa: 1-3. helyig 1-1-1 db kupával díjazzuk.+1500ft/nevező! 

Női sofőr kupa: 1-3. helyig 1-1-1 db kupával díjazzuk. Figyelem, minimum 5 női 
ELŐNEVEZŐRE van szükség a kategória indításához!+1500ft/ nevező! 

Járművek: 
A versenyen műszaki vizsga nélküli járművek és utcai járművek is indulhatnak. Az üvegek a 
szélvédő kivételével, polikarbonáttal helyettesíthetőek. Világító berendezések nem 
kötelezőek. Egy autóval többen is rajthoz állhattok. Utcai autóval is rajthoz állhatsz!!! 

Kötelező felszerelések: 
E jelű bukósisak, szemeteszsák, rögzített ülés és akkumulátor, minimum 3 pontos bizt.öv, 
cseppmentes üzemanyag ellátó rendszer, hibátlanul működő fék és kormánymű. 

Verseny: 

A verseny zártpályán, szilárd burkolatú területen kerül megrendezésre. 
Cél a rendezőség által kijelölt pályát a megadott haladási iránynak megfelelően, a legrövidebb 
idő alatt teljesíteni.  50 méternél hosszabb egyenes szakasz nincs a kijelölt pályán. Minden 
induló legalább 6-szor teljesítheti a pályát és az értékelésbe minimum 4szer kell értékelhetően 
teljesíteni, és ebből a 4-ből a legjobb idő számít végeredménynek! 
(TELJESÍTETT IDŐ+BÜNTETÉS) Ha a versenyző önhibáján kívül akadályoztatva van a 
pálya teljesítésében, újra teljesítheti a futamot. A műszaki hiba miatt kiállni kényszerült 
versenyző, az adott körét NEM teljesítheti újra. 

A versenyautóban a versenypályán a versenyzőn kívül maximum 1 fő utas tartózkodhat. Az 
utas NINCS értékelve a versenyben.(navigátor nevének az oklevélen való feltüntetését 
jelezzétek a versenyirodában nevezéskor) 
A pályán feltekert ablak, (E jelű bukósisak), bekapcsolt biztonsági öv a vezetőnek és az 
utasnak is KÖTELEZŐ! KIZÁRÁS TERHE MELLETT! 

A versenyzők rajtoltatása szigorúan a rajtlista (Rajtszám) szerint történik. Aki a rajtból 
/indokolatlanul, az adott kör előtt ez 5 perccel jelezhető/ kikésik, akár 1 rajtszám eltéréssel is 
az minimum 10mp-es hiba büntetéssel indul abban a körben!!! 

Büntetések : 

Korai rajtért:  Minimum 5 mp büntetés jár.  

Adott körből kizárható a versenyző, ha pályát téveszt, és nem korrigálja azt. Bója  2 
másodperc, szándékos pályalevágás minimum 10 mp-es időbüntetést von maga után, mely 
büntetést az adott kör teljesített idejéhez adunk hozzá. A bójának a területétől való 
elmozdítása is számít bójadöntésnek. 
STOP vonalnál, táblánál a megállás kötelező, elmulasztása adott mért idő törlésével 



büntetendő. (erre max.2szer van lehetőség) 
A Versenyző a rajtnál nem jelenik meg időben (nem jelzett): minimum 10 mp-es 
időbüntetéssel sújtható autónként. Amennyiben a rajtideje előtt jelzi a késést, úgy az adott kör 
végéig engedélyezett szervizidő állhat rendelkezésére. Ezen időn belül jelezheti szándékát a 
kör megkezdésére. Ha túllépi a szervizidőt, akkor az adott köre érvénytelen. Korai rajtba 
érkezést kérem, kerüljétek, az előttetek rajtolókat ne tartsátok fel ! 

Kikötés:  

A VERSENYENY MINDENKI, NÉZŐ, VERSENYZŐ, ANNAK SEGÍTŐ 
SZEMÉLYZETE, SZERVÍZCSAPATA, SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT! A 
VERSENYZŐ NEVEZÉSÉVEL VÁLLALJA AZ ÁLLTALA, GÉPKOCSIJA ÉS SEGÍTŐ 
SZEMÉLYZETE ÁLTAL OKOZOTT MINDENNEMŰ ERKÖLCSI ANYAGI, 
ESETLEGES SZEMÉLYI SÉRÜLÉSBŐL MARADANDÓ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSSAL 
JÁRÓ BALESETÉRT A FELELŐSSÉGET!!! A versenyautóban az 1fő versenyzőn kívül, 
maximum 1 fő utas tartózkodhat, a meghatározott biztonsági feltételek mellett. A rendezőség 
felé a verseny kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésért a nevezők vagy a kisegítő 
személyzetük semmilyen kárigényt NEM nyújthatnak be. A szabályokat a versenyzők 
tudomásul veszik, valamint a NEVEZÉSI LAPON aláírásukkal igazolják.  
 
Kategóriák: 
AM1:            800 cm3-ig 
AM2:  801  -1300 cm3-ig 
AM3:  1301-1600 cm3-ig 
AM4:  1601-2000 cm3-ig 
AM5:  2001 cm3  -től 

Lada kupa  /Lada motor és karosszéria/ 

BMW kupa 

Adminisztrativ+ helyszíni nevezés: 
Salgótarján, külső pályaudvar  2015.02.22-én reggel 06:00-tól 08:30-ig. 
Technikai átvétel: 
Adminisztrativ  átvétel + 15  perc 
Nevezés:   
Nevezhet minden 18. Életévét betöltött személy. Forgalmi engedély és rendszám nem 
kötelező.  
Előnevezésed CSAK  átutalással jelezheted :Kövérgáz Rallye Sportegyesület 
bankszámlánkra: 11741024-29901292  

Díjak: 
Előnevezéssel 2015. 02. 12. éjfélig 10 500 Ft, Helyszíni nevezés 2015.02.22. reggel  08.30-ig 
: 13 500 Ft A rendezvény megtartásához minimum 40 előnevezőre van szükség! 

Amennyiben a versenyző nem kíván részt venni a versenyen, úgy a befizetett nevezési díj 
50% ának visszaigénylésére 2015.02.19 12:00-óráig van lehetőség, telefonon a rendezőnél, 
06-30/595-14-05 A megjelölt idő után nincs módunkban a nevezés visszafizetésére. 
Figyelem!!! Maximum az első 80 nevezést tudjuk elfogadni és csak a befizetést igazoló 
szelvény másolatával érvényes!  



Reklámok:  
A rendező kötelező matricák, reklámok viselését írhatja elő a futam idejére. 

Környezetvédelem: 
Fontos!! : Megkérek minden versenyzőt és nézőt, aki a helyszínre látogat, hogy óvja a 
természet tisztaságát. Versenyzőknek a szerelőponyva és a szemeteszsák használata kötelező! 

Amennyiben a jelzett 40 előnevezés nem érkezik be, a megadott határidőre, úgy nem áll 
módunkban megrendezni a versenyt, a teljes díj visszafizetésre kerül, a rendezvény tervezett 
idejéhez képest maximum 5 munkanapon belül! 

Balesetmentes versenyt  és eredményekben,élményekben gazgad napot kíván a rendezőség! 

Információ: Oravetz Zoltán 06-30/595-14-05 

KG RSE Oravetz Zoltán elnök 

 


