
V. 
Rally Show  

                            Latyak Ring - Kecskemét 
2017. 09.16-17 

 

 
Versenyajánló 

 

Tisztelt versenyzők és autósportot kedvelők! 

 

Szeretnénk egy jó kis hétvégi csapatásra invitálni, ahol remek alkalom nyílik arra, hogy 

megmutasd, milyen ügyes és bevállalós sofőr vagy.  Az verseny meghívásos jelleggel  

Szinkronpályás körverseny szabályai szerint kerül megrendezésre. 

A Latyak ringen utcai - vagy versenyautóddal mutathatod meg, hogy mire vagy képes. 

Bízunk benne, hogy a Latyak ring már nem szorul bemutatásra, hiszen a tavalyi évben már 

közel 50 nevezett versenyzőnk volt.  

A verseny Kecskemét szélén, a Metró áruház mögött (441-es út) fekvő Latyak ringen lesz. 

 

Olvasd el programajánlónkat és tölts velünk egy felejthetetlen hétvégét! 

 

Figyelem !!! 

Ha szeretnél sorban állás nélkül a helyszíni adminisztráción részt venni 

akkor kitöltött nevezési lappal jelenj meg az adminisztratív átvételen !!! 

 

 

2017. 09.15 (péntek)  Lehetőség van a találkozóra vagy versenyre érkezők számára 

 Verseny napja előtt ledeponálni, sátrazni. További információk  a versenyzői 

összekötőtől kaphatsz. (lásd lentebb  ) 

 

2017. 09.16 (szombat)        6:00- tól           Kapunyitás 



                                             6:30 –9:00 ig   Gépátvétel  (Azon versenyzőknek akik a 

Szinkronpályás körversenyen kívánnak indulni!!!) 

                                              9:15 – Kötelező versenyzői eligazítás !!! 

                                      Kb. 10:00-tól  Rally show ( szinkronpályás körverseny                   

                                                                                         prológ    jelleggel) 

                                        20:00    Eredmény hirdetés, díjátadó a szinkronpályás verseny         

résztvevőinek  !!!! 

 

                                                                21:00   Éjszakai  Rally párbaj ( hívd ki a nap legnagyobb   

ellenfelét )       LÁMPA   KÖTELEZŐ !!! 

 

 

2017.09.17 (vasárnap)             Országos gyorsasági roncsderby záró kupa 

                                                    8:00 –tól kezdés  ( versenyszabályzat és egyéb infók a 

www. gyorsasagironcsderbi.hu oldalon)    

 

 

 

 

Mindenkit szeretettel vár  Kelő Gere László (Latyak) és csapata ! 

Versenykiírás 
 
 
 1.       A verseny szervezője:  Kelő Gere László    ( Latyak ) 
           Címe:                           6000 Kecskemét Belső Ballószög 370. 
           Versenyigazgató:         Karasz Róbert (+36 30/659 5479) 
           Technikai átvétel:                  Tóth Zoltán   
                                                 
            
              
 
 

     A verseny jellemzői:  -  750 m  pálya hossz 
     -  4 futam ( létszám és időjárás függvényében)  
     -  szinkronverseny  
                -  a pálya talaja 100% murva 
                                                           - időméréses futamok 

      
 



A verseny időbeosztása 
 

 
2017. 09. 16. / szombat/:  - Gépátvétel az alábbiak szerint /Ez mindenkinek kötelező!/ 
    - 6:30 - 9:00-ig  minden kategória !!! 

   - Helye:  Latyak ring – szerviz parkban kijelölt helyen  
 

    - 9:15     kötelező versenyzői eligazítás  
    Pálya melletti ki hangosítási ponton  

 
 
                                               - 10 :00   Szinkronpályás  körverseny ( 1 futam -> 3 kör ) 
                                                    ( a körök számát a rendező a létszám és a 
körülményekhez képest menetközben is szabályozhatja. ) 
 
 
     

 
Rövid szabályismertető 

 
 
Feladat:   - Minél rövidebb idő alatt teljesíteni az adott szakaszt. 
                                                  Két autó tartózkodhat csak egy futamon belül a pályán. 
                                                 Két különböző rajthelyről egyszerre elrajtolva kell megtenni  
                                                4 kört a pályán (ez egy futam). Minden résztvevő ugyan olyan  
                                                hosszú pályaszakaszt használ. Utolsó kör a leintő azaz Cél kör. 
                                                Egy adott futam csak akkor értékelhető ha 100% teljesítve lett !! 
 
Értékelés:              - Az összes köridő összideje adja meg a végeredményt 
                                                  
 
Rajt:                                      - Pálya két pontjáról történik ( kijelölt rajthelyen) 
                                                 Zászlós indítás lesz.  
 
Büntetések:    Alkohol és egyéb bódító szerek használata tilos !!! 
                                                 Fentemlített szerek hatása alatt állókat azonnal kizárjuk !!! 

 - Pályaelhagyás 10mp – kizárásig /pályaelhagyásnak  
minősül, ha a versenyző az autójával mind a négy  
kerékkel lemegy a pályáról és 15 méteren belül nem tér vissza/ 

   - Korai rajt  5 mp 
    - Zászlójelzések figyelmen kívül hagyása az adott körből  
    való kizárást jelent 

- ha a nevezett autóban, nem a benevezett pilóta ül a verseny 
bármelyik körében, az azonnali kizárást von maga után 
- Célban a leintést kockászászlóval jelezzük,ennek figyelmen 
kívül hagyása kizárást von maga után !!! 
- A gyűjtőpontokban és a verseny helyszínein történő 
szabálytalan versenyzői magatartást szankcionáljuk!  

       



Zászlójelzések:      - kockás zászló: Rajtolás és célba érkezés esetén !!! 
                                               -  sárga zászló :  Figyelem , Lassíts  !!! Veszélyhelyzet 

                              - Piros zászló: Azonnali állj! (vészhelyzet a pályán)  
 
 
 
 

Kategóriák 
 
 
 

Versenyautó kategória :            - 1600 cm3 alatt   H1  (2WD)        
               - 1601-2000 cm3-ig   H2  (2WD) 

    - 2000- 2500 cm3-ig   H3  (2WD) 
    - 2500 cm3 feletti         H4 (2WD – 4WD –  
                                                                                                             Vagy Turbó) 
                                                                                                                  
      

  
 
 
Utcai autó kategória /Széria/: - 1600 cm3 alatt  N1  (2WD) 
     - 1601-2500 cm3-ig  N2   (2WD) 
     - 2500 cm3 felett N3  (4WD, Turbo) 
 
 
Utcai sport kategória (Tuning) :     - 1600 cm3 alatt  S1  (2WD) 
     - 1601-2500 cm3-ig  S2   (2WD) 
     - 2500 cm3 felett S3  (4WD, Turbo) 
 
Női kategória :                                  - bármilyen autóval     M 
 
Rövid tájékozató a kategóriákhoz: 
 
-  Utcai(Széria) kategória   :   Az az autó amely átalakítás nélküli közúti forgalomban 
résztvevő, érvényes műszaki vizsgával rendelkező autó. Sportkormány , alufelni, 
sportkipufogó megengedett !!! 
 
-  Utcai sport (Tuning) kategória:  Az az autó amely a gyárihoz képest eltérő motorral, 
váltóval , differenciálművel , vezérműtengellyel rendelkezik. 
 
            
 
 
 
 
 



 Díjazás 
 
 
                                                    Kategóriánként:   - 1-3 helyezett: serleg 
 
Csak a Szinkronverseny résztvevői kerülnek díjazásra !!! 
  
 
 
 
 
 
 

 Nevezési feltételek 
  
 
Versenyautó /Túra/ kategóriába való nevezés minimum feltételei: 
Versenyautóval történő nevezés esetén csak a kiírt feltételeknek megfelelő autóban ülhet 
2 fő! ( utas csak beszállókártyát vásárolt személy vagy saját felelősségére induló utas 
lehet)  
 - bukócső  
  - négypontos biztonsági öv 
  - külső vagy belső áramtalanító 
  -  2 kg-os porral oltó ajánlott !!! 
  - kifogástalan fék és futómű 
  - megfelelő esztétikai állapot 
                        - Szélvédő vagy rács  kötelező !!! 
                         
 
Utcai autó /széria/ kategóriába való nevezés minimum feltételei: 
/Csak a pilóta ülhet az autóban!/: 
  - kifogástalan műszaki állapot 
  - megfelelő esztétikai állapot 
  - kifogástalan fék és futómű 
  - az akkumulátor biztonságos rögzítése 
  -  2 kg-os porral oltó ajánlott !!! 
   
 
 
Biztonsági felszerelések: 
  - minimum „E˝ jelzésű bukósisak 
  - zárt ruházat 
                       - szélvédőt helyettesítő rács esetén Védőszemüveg kötelező !!! 
 
Gumik:     Lehgetőség szerint : - Nyári, Téli, Slick 
                Murva és  Pápai nagy mintás gumi TILOS !! (pálya minőség megőrzése érdekében )  
                 
  

  



 
Fontos tudnivalók:  - a versenyző senkinek nem adhatja át a helyét !!! 

- széria és utcai kategóriában utas nem lehet !!! 
- verseny kategóriában az utas csak a saját felelősségére ülhet be és erről a 

rajt előtt köteles nyilatkozni !!! 
  
   - a pályán max. 10 cm-ig leengedett oldalsó ablaküveggel lehet menni

      
 
 

 
Nevezés 

             
 
Helyszíni nevezés:          10000 Ft / autó 
 Felnevezés :             + 7000ft  csak egy kategóriában !!! 
                                     
  
Helyszíni nevezés abban az esetben lehetséges, ha a versenyzői limit még nem telt be. A 
rendező a versenyre 60 autó nevezését tudja elfogadni. A limitnél a nevezések  sorrendje 
a mérvadó . 
 
 
 
 
Az eredeti nevezési lapot  hozd magaddal az adminisztratív gépátvételre! 
 

 
 

Egyéb információk 
 
 
A rendező a verseny idejére őrzött trailer parkolót biztosít! 
    
 
A verseny hivatalos honlapja: www.facebook/latyakring   
             
 
 
 
 
 
 

 
Jó versenyzést kívánunk! 

 
 

A változtatás jogát a rendezőség fenntartja! 


