Helyszín:

Zsolca Ring

Hivatalos honlap:
Nevezési díj:

www.zsolcaring.hu

7000 HUF

Talaj anyaga, minősége:

Nagyon jó minőségű földút

Gyorsasági szakaszok száma:

3x3km

Információs telefonszám:

20/980‐6632 20/5180965

Kötelező felszerelések: A versenyen csak becsatolt biztonsági övvel, és bukósisakban (BUKÓCSŐ
AJÁNLOTT!) biztonságos versenyzésre alkalmas
állapotban lehet részt venni!
Szöveges kiírás: Versenykiírás

A verseny helye: Zsolca Ring
A verseny időpontja: 2011.11.27 (Vasárnap)
A pálya hossza: 3x3 km
A pálya talaja: Nagyon jó minőségű földút
Nevezési díj: 7000 HUF
Belépő: 200 HUF

Kategóriák:

"A" kategória: 0 ‐ 800 ccm‐ig
"B" kategória: 801 ‐ 1300 ccm‐ig
"C" kategória: 1301 ‐ 1600 ccm‐ig
"D" kategória: 1601 ‐ 4000 ccm‐ig
"E" kategória: (4x4‐esek)

"F" kategória: Lada kategória
"G" kategória: Licenszes
"H" kategória: Quad
A feltöltövel szerelt gépkocsikra 1.6‐os szorzót alkalmazunk!

A versenyen a Lincenszes versenyzőket Abszolutban nem Díjazzuk de az eredményüket kihirdetjük.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

A versenyen csak becsatolt biztonsági övvel, és bukósisakban (BUKÓCSŐ AJÁNLOTT!) biztonságos
versenyzésre alkalmas
állapotban lehet részt venni!

A pálya bejárása csak kísérő kocsival történik a verseny napján (1 kör felvezető kör).

A pályabejárás: 8.00‐10.00‐ig tart a nevezés alatt.(Aki később ér oda, az sajnos nem élhet a pályabejárás
jogával.)
Nevezés: A verseny napján 8.00‐10.00 óráig a helyszínen.
A verseny rajta: 10.30

A rajtoltatás kategória szerinti emelkedő sorrendben történik !!

A verseny ideje alatt versenybe nevezett gépkocsival a versenypálya területét elhagyni tilos, és a
megengedett sebebesség 30km/h a depóban és a szervízben ellenben kizárást alkalmazunk!

A verseny lebonyolításának rendje:

1. A versenyzők a nevezésüket követően megkapják rajtszámukat, melyet a gépkocsin a bal hátsó ablakra
kötelesek kiragasztani.
2. Pályabejárás csak kísérő kocsival történik. Aki pályabejárásra vonatkozó szabályokat megsérti a
verseny rendezőjének döntése alapján kizárásig terjedő büntetéssel sújtható!
3. A verseny indítása a kategória emelkedő sorrendjében történik! A pályán egyidejűleg 2 versenyautó
halad. A soron következő 3 versenyző köteles a várakozóba hajtani, majd onnan kizárólag a rendező
utasítására a rajtvonalra indulni.
4. A verseny rajtja állórajt, a cél repülőcél.
5. A célvonalon áthaladást követően a versenyző köteles a Depóba menni, és mikrofonon közlik vele,
illetve a versenybíróknál található lapon tudhatja meg elért idejét, majd haladéktalanul a versenyzői
parkolóba hajt.
6. A verseny során három futamot bonyolítunk, melyek közül a 2 legjobb mért idő után szinkronversenyt
hirdetünk az addigi állás alapján.Majd a legjobb 2 kört értékeljük.
7. A verseny ideje alatt a rendezési helyszín mellett egyéb járművek és gyalogosok tartózkodhatnak,
melyek fokozott figyelmet érdemelnek! Kizárás terhe mellett tilos a versenypályán kívüli a 30km/h ‐át
túllépni !!!
8. A verseny ideje alatt versenybe nevezett gépkocsival a zárt területet kizárás terhe mellett elhagyni
tilos!
9. Lehetséges a többszöri nevezés, de az értékelésbe csak a jobb eredményt elért rajtszámhoz tartozó
teljesítmény számít bele. Lehetséges magasabb kategóriába is nevezni, de a fenti feltételek
figyelembevétele mellett az abszolút értékelésbe csak a kedvezőbb eredmény számít bele.
10. Egyéb szabályok: Aki a verseny ideje alatt sportszerűtlen magatartást tanúsít, azt a rendezőség
kizárás mellett az esemény helyszínéről eltávolítja!

Reméljük, hogy minden kedves versenyző belátja, hogy a fenti szabályok betartása a sikeres, pörgős és jó
hangulat futamok lebonyolításának alapfeltétele. Kérjük, hogy mindannyian úgy viselkedjünk, hogy
Szívesen látott vendégek legyünk a jövőben is!

A Változtatás jogát fenntarjuk.

Sporttartási Tisztelettel: A szervezők
Támogatók: Maximum Energy www.mxenergy.hu
Csősz Trans www.csosztrans.hu
Kurmai & Társa www.wcfutar.hu
Forrás Üzletlánc
Gobaldaru www.gobaldaru.hu
Printer Partner www.printer‐partner.hu

Bővebb infó: Tel.: 20/980‐6632, 20/5180965
zsolcaring@zsolcaring.hu
www.zsolcaring.hu

