
VERSENYKIÍRÁS-III. Alfa Zilahi Autoglas Kupa-2016 

 

A verseny neve: III. Alfa Zilahi Autoglas Kupa 
Rendező neve : Szolnok Autóspor Egyesület, Alfa Kft.,Zilahi Autoglas  
A verseny helye: Szolnok, Lengyel piac területe. ( Abonyi út ) 
Nevezési díj: 5.000.-  
A pálya talaja: 100% aszfalt 

1. Általános ismertető 

A verseny ideje: 2016. július 17. Vasárnap  
Utolsó nevezés : 2016. július 15. 16 óra 
Nevezés helye: Zilahi Autoglas, Szolnok Bárdi Autó, Bódi Tamásnál 
Helyszíni nevezés: 10.000.- (ha a kategória létszáma engedi; kategória létszám: 
max.15 autó ) 
Versenyzői eligazítás, gépátvétel, pályabejárás, rajtszám osztás: 07:00-08:45 
Rajt: 09:00 
Verseny zárása: kb. 18:00 

2. A verseny ismertetése 

A rendezőség által kijelölt pályát a megadott haladási iránynak megfelelően, a 
legrövidebb idő alatt kell teljesíteni! Minden induló legalább kétszer teljesítheti a 
pályát és az értékelésbe a legjobb köridő számít bele! Ha a versenyző önhibáján 
kívül akadályoztatva van a pálya teljesítésében ,újra teljesítheti a futamot! Műszaki 
hiba miatt ideiglenesen kiállni kényszerült versenyző, az adott körét NEM teljesítheti 
újra! 
A rajtoltatás rajtszám szerint történik. A rajtszám az autó bal hátsó oldalüvegén, jól 
látható helyen! 
A pályán bukósisak, felhúzott ablakok(5cm rés),bekapcsolt biztonsági övek 
KÖTELEZŐ!!!!! 
Egy autóval több versenyző is indulhat, de egyszerre csak egy rajtszám legyen az 
autón. 
Egy versenyző egy kategóriában csak egyszer indulhat! 
Felnevezés lehetséges! 
Időmérés: fotocellás, digitális, amely ellen óvásnak helye NINCS!!!!! 

3. A verseny értékelése 

A versenyen a pályán teljesített legjobb köridejével rangsoroljuk az indulókat! 
Amennyiben a nevezők száma engedi, úgy + mért kört tervezünk megtartani, 
lehetőséget adva a köridők javítására! Ebben az esetben is a teljesített köridők közül 
a legjobb köridejével rangsoroljuk az indulókat! 
Az abszolút kategóriában a versenyzőket a versenyben futott legjobb 1 kör ideje 
alapján rangsoroljuk!Minden versenyzőnek a teljesített köridőiből a legjobbat vesszük 
figyelembe! 
KÜLÖN az épített és KÜLÖN a széria mezőnyt.!! Abszolútban is.!! 



4. Büntetések 

Korrigálás nélküli pályatévesztés: az adott körből való kizárás, mely ellen óvásnak 
helye NINCS!!!! 
STOP vonalnál a megállás KÖTELEZŐ!!Ha ennek nem tesz eleget az induló, akkor + 
15 mp időbüntetést kap! 
A versenyző a rajtnál nem jelenik meg időben (nem jelzett): + 5 mp 
Amennyiben jelzi a késést, úgy a futam utolsó indulója után teljesíti a mért körét! 
Ezen időn belül jelezheti szándékát a kör megkezdésére! Amennyiben az autó teljes 
terjedelmében áthalad a pályát szegélyező gumisoron, úgy + 15 mp időbüntetést 
kap!  
Bója döntés: + 5 mp 

5. Óvás 

Óvásnak helye nincs 

6. Kategóriák 

Széria géposztály: 
1-1000 cm3 
1001-1500 cm3 
1501 cm3 fölötti 

Épített géposztály: 
1-800 cm3 
801-1300 cm3 
1301-1600 cm3 
1601 cm3 fölötti 

Női kategória 
( a Női kategóriához a résztvevőknek, az Alfa Suzuki biztosít 1 db Suzuki Swift 1.2 
GLX gépkocsit) 

A KRESZ szabályainak megfelelő gépjármű szerepelhet a széria kategóriában. A 
futómű szélesítés, az ültetés, sport kipufogórendszer megengedett, viszont a 
versenygumi nem megengedett! Az " E " betűs sem!!!!!!! 
A versenyben résztvevő autókban csak a sofőr tartózkodhat a futam közben! 

7. A rendezők egyéb közlendői 

A rendezők utasításainak figyelmen kívül hagyása, a rendezőség vagy más 
versenyző akadályoztatása azonnali kizárást von maga után!!!!!! 
TILOS alkohol vagy bármilyen bódító hatású szerek befolyása alatt rajthoz állni! Ezt 
a rendezőség ellenőrzi és a versenyzőt kizárja a versenyből! Verseny ideje alatt 
bekötött biztonsági öv és E jelű bukósisak használata kötelező az autóban ülők 
számára! 
Bármilyen keletkezett anyagi, erkölcsi kárért, személyi sérülésért a rendezőség 
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!!!! 
FELHÍVJUK minden induló figyelmét, hogy a versenyen saját felelősségre vesz 
részt! 



Kérünk minden versenyzőt, hogy segítse a munkánkat az időben történő 
megjelenésével! Kérjük, hogy az időmérés pontossága érdekében, az időmérő 
kezelőit ne zavarja! 
A depóban kulturált viselkedést és maximum 5 km/h sebességet követel meg a 
rendezőség! Aki ezek ellen vét, kizárható a versenyből! 
Gépátvétel után a depót gépkocsival elhagyni TILOS! 
Gépátvételnél kiemelt figyelmet fordítunk a fék és kormányberendezés hibátlan 
működésére, valamint az akkumulátor rögzítésére! 
A gépátvétel menete: 

- A technikai bizottság a kapunál átnézi és átveszi az autót. Ezzel párhuzamosan 
kerül meghatározásra a kategória! 
- Az előzetesen nevezett versenyző a helyszínen regisztrálni köteles, itt kell jelezni, 
ha egy autóval többen indulnak!!! 
- A versenyző elhelyezi az autóját a depó területén. 
- A rajtszámok kiosztása a versenyzői eligazításon történik! 

8. NEVEZÉS:  

2016. június 6-tól Zilahi Autoglas Szolnok Százados ut. 2. Hétköznap 8-16.ig 
Bárdi Autó Szolnok Üzletében Bódi Tamásnál Hétköznap 8-17.ig 
Nevezési határidő 2016. julius 15. 16 óra 

AZ AUTÓSPORT VESZÉLYES ÜZEM! MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGRE 
LÁTOGATJA! 

 

 

 


