
Versenykiírás 

 

KGRSE 2015.VI.forduló Brezova Gokartland 

Helyszín: Brezova Gokartland Gyöngyös-Visonta 

Időpont: 2015.11.22./vasárnap/ 

Verseny szervezője: KövérGáz Rallye Sportegyesület 

Házigazda: 

O.Z. 06-30/595-14-05 

Adminisztratív átv. vezetője: O.Z. 

Időmérés vezetője: 

Technikai átvétel vezetője: 

Németh Attila 

A verseny időpontja: 

2015.November 22./vasárnap/ 

Szervizpark, versenyiroda: 

Brezova területén belül. 

Pálya: 

 

A pálya1.2 km jó minőségű aszfalt 4*2 kör, 2*2 edző kör! 

Pályabejárás: 

2015.11.22-én reggel 08:00-tól 09:45-ig, mindenkinek 2*2 kör. Ezen az időponton kívül nincs mód 

pályabejárásra. 

Rajt: 

2015. November 22-én Vasárnap, 10:00 órakkor az első autó tervezett rajtja. 4*2 mért kör. 

Rajtoltatás: 

Rajtszám szerint növekvő sorrendben, kézi rajtoltatással. Az időmérést fotocellás időmérővel 

végezzük, óvásnak helye nincs! Az értékeléshez mind a 4 körben el kell rajtolni, ebből 3-t 

értékelhetően teljesíteni kell. 

Értékelés, Díjazás: 

4 mért körből a 3 legjobb idő átlaga lesz a végeredmény!Tehát a 4ből egy lehet dobós! 

AM. Kategóriákban (1.-2.-3.-4.-5.) 1-3. helyig 1-1-1 db kupa+oklevél 

Abszolútban: 1-3. helyig 1-1-1 db serleg+oklevél 

Lada kupa: 1. hely 1 db kupával díjazzuk.+1500ft/ nevező! 

BMW kupa: 1. hely 1 db kupával díjazzuk.+1500ft/nevező! 

Lady kupa: 1. hely 1db kupával díjazzuk.+1500ft/nevező! 

Utcai kategóriák első három helyezettjeit éremmel+oklevéllel díjazzuk. 

Kategóriák: 

Utcai kat. 1: 0-1100 cm3ig 



Utcai kat. 2: 1101-1500cm3-ig 

Utcai kat. 3: 1501-2000 cm3-ig 

Utcai kat 4: 2001-cm3-től/összkerék, turbó, minden megengedett/ 

AM1: 800 cm3-ig / MINIMUM 5 JELENTKEZÉS ESETÉN INDÍTHATÓ/ 

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 

Suzuki kupa 

FIGYELEM!!!....igény esetén QUAD-okkal is lehet nevezni!A végeredménybe és a bajnokság 

végeredményébe az utcai kategória és a quad kategória eredményei nem számítanak bele! 

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: 

Bukósisak, rögzített ülés és akkumulátor, minimum 3 pontos bizt.öv, cseppmentes üzemanyag 

ellátó rendszer, hibátlanul működő fék és kormánymű,szemeteszsák, QUADdosoknak bukósisak, 

protektoros gerincvédő, kesztyű lehetőleg protektoros, motoros csizma! 

Verseny: 

A verseny zárt pályán, szilárd burkolatú területen kerül megrendezésre. 

Cél a rendezőség által kijelölt pályát a megadott haladási iránynak megfelelően, a legrövidebb idő 

alatt teljesíteni. Minden induló legalább 4szer teljesítheti a pályát és az értékelésbe minimum 3-

szor kell értékelhetően teljesíteni, és a 3 legjobb idő átlaga számít a végeredménynek! 

(TELJESÍTETT IDŐ+BÜNTETÉS) Ha a versenyző önhibáján kívül akadályoztatva van a pálya 

teljesítésében, újra indulhat az adott körben! 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, bukósisak, bekapcsolt biztonsági öv a vezetőnek és az utasnak is 

KÖTELEZŐ!AZ EDZŐKÖRBEN IS, KIZÁRÁS TERHE MELLETT! 

QUADdal bukósisak, protektoros gerincvédő, kesztyű lehetőleg protektoros, motoros csizma 

KÖTELEZÖ! AZ EDZŐKÖRBEN IS, 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, 

minimum 10mp-es hibabüntetéssel indul abban a körben! 

Büntetések: 

Korai rajtért: Minimum 5mp büntetés jár. 



Adott körből kizárható a versenyző, ha pályát téveszt, és nem korrigálja azt. 

FIGYELEM! 

Helyben gumifüstöltetés TILOS! 

Defekt esetén, AZONNAL a lehető legrövidebb úton, akár a füves területen keresztbe levágva a 

kanyarokat, el kell hagyni a pályát, felnivel azt rongálni TILOS! A versenyből azonnali KIZÁRÁST 

VON MAGA UTÁN, ha valaki ezt megszegi! 

Kicsúszás után, visszatérést kultúráltan! Pálya menti füves területen drifftelni, kapartatni, 

kézifékes fordulót tenni, ezzel rongálva a füves/gyepes területet TILOS!!!Ezt kérem komolyan 

venni, kizárással is járhat! Pályalevágás minimum 10 s-es időbüntetést von maga után, mely 

büntetést az adott kör teljesített idejéhez adunk hozzá. 

STOP vonalnál, TÁBLÁNÁL a megállás kötelező, elmulasztása adott mért idő törlésével 

büntetendő! 

A Versenyző a rajtnál nem jelenik meg időben (nem jelzett): minimum 10 s-es időbüntetéssel jár. 

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 VERSENYEN MINDENKI, NÉZŐ, VERSENYZŐ, ANNAK SEGÍTŐ SZEMÉLYZETE, 

SZERVÍZCSAPATA, SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT! A VERSENYZŐ NEVEZÉSÉVEL 

VÁLLALJA AZ ÖNMAGA, 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. 

Adminisztratív+ helyszíni nevezés: 

Brezova-Gokartland 2015.11.22-én reggel 07:30-tól 08:30-ig. 

Technikai átvétel: 

Adminisztratív átvétel + 15 perc 

Nevezés:  

Nevezhet minden 18. életévét betöltött személy. Forgalmi engedély és rendszám nem kötelező.  

A nevezések akkor tekinthetőek érvényesnek, ha a nevezési díj befizetésre került a Kövérgáz 

Rallye Sportegyesület bankszámlájára: 11741024-29901292 legkésőbb 2015.11.13 péntek 12:00 

óráig! 

Közleménybe írja mindenki, legyen szíves...2015.KGRSE V.forduló, autó tip. sofőr neve 

Személyesen is lehet előnevezni 2015.11.13-án reggel 08:00 órától 21:00 óráig 3060 PÁSZTÓ 

06-30-595-14-05 

FIGYELEM! A versenyt csak és kizárólag minimum 25 beérkezett, tehát fizetett nevezés esetén 

tartjuk meg! Amennyiben ez a létszám nem lesz meg 2015.11.13. este 21:00 óráig úgy az addig 

leadott nevezési díjak visszafizetésre kerülnek, vagy áttolhatóak a következő versenyre!Mindenki 

eldönti! 

Folyamatosan adunk tájékoztatást a nevezők számáról! 



DÍJAK: 

Előnevezési díj: 13000.- Ft +kupadíjak 

Helyszíni nevezési díj: 13000.- Ft +kupadíjak 

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

Abszolútban: 1-3 helyig 1-1-1 db serleggel+oklevéllel díjazzuk 

Lada kupa: 1. hely 1 db kupával díjazzuk.+1500ft/ nevező 

BMW kupa: 1. hely 1 db kupával díjazzuk.+1500ft/nevező 

Lady kupa: 1. hely 1db kupával díjazzuk,+ 1500ft/nevező 

Suzuki kupa: 1. hely 1 db kupával díjazzuk,+ 1500ft/nevező 

Belépő: 

Versenyző + 1 személynek /kisérő,szervizes,navigátor stb-stb./ ingyenes a belépés 

természetesen! 

0-5éves korig díjtalan 

5-14 éves korig: 500Ft 

14éves kortól 1000ft 

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 környezete 

tisztaságát. Versenyzőknek a szerelőponyva és a szemeteszsák használata kötelező! 

Kapunyitás 06:30-kor 

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

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT A RENDEZŐSÉG FENNTARTJA!!! 

Balesetmentes jó versenyzést kívánunk a versenyzőknek, jó szórakozást a kilátogatóknak! 

 


