VERSENYKIÍRÁS
AMTOSZ által regisztrált verseny

Az AMTOSZ Powersprint Bajnokság
2014. évi futama
A bajnokság honlapja:
www.amtosz.hu
(a verseny hivatalos dokumentációi,/átvételi idők,nevezési lista,rajtlista,stb./ az eredménylisták
kivételével az alábbi honlapokon lesznek elérhetőek)

A verseny hivatalos honlapja:
www.amtosz.hu www.rvo.hu www.duen.hu
élő eredmények (nem hivatalos eredménylista):
www.rallylive.hu
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1. A VERSENY SZERVEZŐJE:
BRAD Sportegyesület , 2170 Aszód, Jónásfalva út 8.
Email: brad-se@freemail.hu
Fax: 06-28-439-499
Információs tel: 70/340-3363

2. A VERSENY VEZETŐSÉGE:

3.

Szervező bizottság tagjai:

Radyk Richárd (70/340-3363 )
Kocza Sándor (30/601-8869)

Szervező bizottság vezetője:
Versenyigazgató:
Felügyelő testület tagjai:

Radyk Richárd
Buna Zoltán (20/334-9154)
Mészáros Iván (20/916-1406)
Herbály Attila
Buna Zoltán

Felügyelő testület elnöke:
Versenyiroda vezetője:
Gépátvétel vezetője:
Sajtóiroda vezetője:

Mészáros Iván
Kovács Attila (20/340-8182)
Fetter Ferenc (70/422-5785)
Magyar Kriszta (30/244-6882)

A VERSENY IDŐBEOSZTÁSA:
3.1. Pályarajz kiadása:

2014. Június 21. (szombat) 07:30 - 12:00

Helye: Versenyiroda, Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
2541, Lábatlan, Rákóczi F. út 112.
3.2. Versenyiroda nyitva tartása:
2014. június 20. (péntek)
18:00-20:00
2014. június 21. (szombat) 07:30-20:30
2014. június 22. (vasárnap) 09:00- Verseny végéig.
3.3. Hivatalos hirdetőtábla – helye:
Versenyiroda: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
2541, Lábatlan, Rákóczi F. út 112
Működés: 2014. június 20. 18:00 órától – június 22. Verseny végéig.
AZ ADMINISZTRATÍV HELYSZÍNEINEK MEGKÖZELÍTÉSE TRÉLERREL SZIGORÚAN
TILOS!
3.4. Adminisztratív átvétel és rajtszámosztás:
Időpontja: 2014. június 21. (szombat) kb. 13:00-tól időbeosztás (átvételi lista) szerint,
mely a verseny hivatalos honlapjain lesz elérhető
Helye: Versenyiroda, Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Lábatlan, Rákóczi F. út 112
3.5. Gépátvétel:

Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük az AMTOSZ technikai
szabályainak, vagy a versenyautónak más sportszövetségek technikai
szabályainak!!!
(A technikai vezetővel való telefonos, előzetes egyeztetés ajánlott)
Időpontja: 2014. június 21. (szombat) adminisztratív átvétel + 20 perc
Helye: 2541 Lábatlan, Rózsa Ferenc utca 20. Árkádok Kft. telephelye
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3.6. Pályabejárás:
2014. június 21. (szombat) 08:00 – 15:00 ig
A pályabejárási szabályokat, jelen kiírás 10. pontjában előírtak szerint kell
betartani!
3.7. Versenyzői eligazítás:
Helye:- Versenyiroda
Ideje:- 2014 06 21. kb. 15h
3.7. Rajtceremónia:
Helye: - Lábatlan József Attila u.71 ( központi főtér )
Ideje:- 2014 06 21 16h. végrehajtási utasítás szerinti rajtsorrendben.
3.8.A verseny rajtjának rendje, helye és ideje:
A rajtoltatás rajtszám szerint növekvő sorrendben történik. Útszakasz zárása 06:00-kor.
Rajt Időpontja: 2014. június 22. kb. 07:00 óra (első power-sprint rsz. autó)
Végrehajtási utasításban szereplő rajtidős lista szerint.
Helye: Bajna felől (Bajót felé vezető úton) Lábatlanig, térkép és eligazítás szerint)
A versenyautókat rajtszám szerinti sorrendben, a bajnai rajt előtt kb 20 méterre 06:30tól 06:45-ig kell beállítani.
3.9.A verseny céljának helye és ideje:
Időpontja:
2014. június 22. kb. 12:00 órától (első powersprint rsz. autó)
Helye: Lábatlan felől (Bajót felé vezető úton) Bajnáig, térkép és eligazítás szerint)
3.10.Ideiglenes eredménylista közzétételének ideje, helye:
Időpontja:
- Az utolsó autó, utolsó Ssz. Célba érkezését követő 2 órával.
- A PWS. Versenyzőknek, az utolsó Ssz. Utolsó beérkezett autója utáni 2 óra múlva
kerül kihelyezésre az ideiglenes eredménylista, melyet ebben az időben köteles a
versenyző megtekinteni.
A pontos idő kihirdetése az első autó beérkezése után 20 percen belül a hirdető táblán
kerül kifüggesztésre.
Helyszíne: Versenyiroda, Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
3.11. Óvások:
- Óvást beadni, az utolsó Ssz kezdetétől, az ideiglenes eredménylista
kifuggesztésének ideje + 20 percig lehetséges a versenyigazgató és a FT. felé
3.11.Hivatalos végeredmény közzététele:
Időpontja:
Kb. 1 órával az ideiglenes eredménylista közzétételét követően
Helyszíne: Versenyiroda, Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
3.12.Díjkiosztó:
Díjkiosztó helyszíne: Gerenday Közösségi Ház és Kert, Lábatlan Rákóczi F. út 170.
Időpontja:
2013. június 22. Versenyzői eligazítás és végrehajtási utasítás
alapján.
Pontos időpont:
Hivatalos hirdető táblán.
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4. A VERSENY JELLEMZŐI:
4.1. Speciál szakaszok össztávolsága és az útvonal teljes hossza:
A verseny távja:
Speciál szakaszok száma:

40 km
2x2

Speciál szakaszok teljes hossza:

38 km

I. Speciálszakasz: (Gy 1,3,) Bajna - Lábatlan 9.5 km.
II. Speciálszakasz: (Gy 2,4,) Lábatlan – Bajna 9.5 km.
Az 1. Vectra – Line PowerSprint során a rendezőség a szabályok értelmében pálya,- védő és biztonsági elemként csak nagyméretű teherautó gumikat használ!!!
(belső ívek, lassítók, fém – fa - beton korlátok védelmére, villanyoszlopok és más
védendő építményekhez)

5. NEVEZÉSEK:

5.1. Nevezési zárlat: 2014. június 13. Péntek 20 óra
A nevezési díj feladását igazoló (rózsaszín) postai csekkszelvény másolatát
és a nevezési lapot faxon vagy e-mailen (word formátum) kell elküldeni,
Az eredeti nevezési lapot és postai feladóvényt, kötelező az adminisztratív
átvételre hozni !!

BRAD SE.
2170 Aszód, Jónásfalva út 8.
e-mail: brad-se@freemail.hu ;
Fax: 06 28 / 439 – 499
5.2. Nevezési díjak:

Figyelem! Csak a nevezési díjat kell feladni.
BIZTOSÍTÁST és a LICENSZ DÍJAT az adminisztratív átvételen kell majd
befizetni!

PowerSprint nevezési díj:

30.000,- Ft,

A postai feladóvény hátoldalán név (x,y) és kategória (1, 2, 3, 4) megjelölést fel kell tüntetni!

Kötelező biztosítás:
8.800,-Ft
Kötelező extrém biztosítás: 1.200,-Ft/versenyző
(csak a helyszínen kell befizetni)
PowerSprint Licensz díj:
(csak a helyszínen kell befizetni)
Az induláshoz AMTOSZ PowerSprint licensz váltása kötelező a vezetőnek és a navigátornak
is, melyet az adminisztratív átvételen kell megtenni. Ez a licensz érvényes lesz a
Magyarországi PowerSprint minden versenyére 2014. évben. A licensz kiváltásának feltétele a
versenyen való részvétel.
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A nem az előírtaknak megfelelő időben és formában leadott nevezések a rendező
részéről elutasításra kerülhetnek.

A nevezési határidőn túli nevezési díj befizetésre is van lehetőség, melynek díja
nevezési díj + 5.000Ft + biztosítási díj, de ebben az esetben is a nevezési
határidőig le kell adni a nevezéseket (nevezési lap, fax vagy e-mail).
A határidőn túli nevezők a díjjat a helyszínen, legkésőbb a versenyzőpáros
adminisztratív átvételi idejéig kell befizetni.
A rendező maximum 130 autóban korlátozza a nevezők számát, beleértve az előfutókat,
a power-sprint és a NatuRali mezőnyét is.
A rendező fenntartja a jogot, hogy a nevezési létszám betelte után a nevezéseket
elutasíthatja (érkezési sorrend szerint). Erről telefonon és a megadott email-en értesíti a
versenyzőket és a befizetett összeget teljes egészében visszaadja a versenyzőnek.
A nevezési díjat a K&H Bank 10402915-50526566-56751003 számlaszámra is át lehet utalni
ebben az esetben csak az utalást kezdeményező nevére és címére tudunk számlát kiállítani,
postai úton történő befizetés esetén a kért névre és címre kerül kiállításra.

6. GÉPOSZTÁLYOK, GÉPJÁRMŰVEK:
Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük az AMTOSZ technikai
szabályainak, vagy a versenyautónak más sportszövetségek technikai szabályainak!!!
(A technikai vezetővel való előzetes egyeztetés ajánlott)
A Power-Sprint kategóriái az alábbiak szerint kerülnek kiírásra:
PWS 4 kategória 2000 cm3 felett + turbós, ill. 4WD
PWS 3 kategória 1601 -2000 cm3 dízel turbó szorzó nincs !
PWS 2 kategória 1401 - 1600 cm3
PWS 1 kategória 1400 cm3 alatt
PWS Girl kategória, csak vezető hölgyek tekintetében.

-

Új kategóriák felvételére is van lehetőség, amennyiben egy új kategóriára,
minimum 4 versenyzőpáros érvényes nevezését ( nevezési díjjal együtt)
beadja a nevezési határidőig.
-

7. ÁTVÉTELEK:
7.1. Adminisztratív átvétel helye:
Időpontja:
2014. június 21. (szombat) kb. 13:00. időbeosztás szerint
Helyszín:
Versenyiroda
Bemutatandó dokumentumok:
-

Helyszínen kiváltott PowerSprint licenc
„ B” kategóriás Vezetői engedély (jogosítvány)
Eredeti Nevezési lap ( hiánytalanul kitöltve és aláírva)
Nevezési díj befizetését igazoló eredeti csekk,vagy utalási bizonylat

7.2. Gépátvételi hely és időterv:
Időpontja:
2014. június 21.
Adminisztratív átvétel + 20 perc
Helyszín: Lábatlan, Rózsa Ferenc utca 20. Árkádok Kft. Telephelye
Bemutatandóak :
-

Nevezési lap, amelyet ott kell hagyni!
Gépkönyv vagy Nyilvántartásba vételi lap
2 db Versenyruházat (egyrészes bokánál és csuklónál zárt műszálat nem
tartalmazó overál) Ajánlott a lángálló overál
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-

2 db bukósisak ( „E” jelzéssel ellátott)
1 db 4 kg-os tűzoltókészülék, megfelelően rögzítve
1 db. Szerelőponyva (3 x 5m)
120 literes Szemetes zsák
KRESZ tartozékok
Pótkerék
Biztonsági berendezések (bukóketrec, 2 db ülés, 2 db 4 pontos biztonsági öv, belső
áramtalanító)
A gépátvételen csak karbantartott és tiszta gépkocsival lehet megjelenni!

Időterv:

Adminisztratív:
2014. 06. 21.
időbeosztás szerint kb. 13:00

Műszaki:
2014. 06. 21.
Adminisztratív átvétel + 20 perc

Az átvételi idők 10 páros / 20-30 perc beosztásban kerül lebonyolításra. Az egyedi
személyes átvételi idők 2014. 06. 18.-ig (szerda) a nevezési listával kerülnek megadásra a
www.amtosz.hu a www.rte.hu a www.rvo.hu és a www.duen.hu honlapon.
Azon versenyzők, akik a listán nem, vagy hiányosan olvashatják nevezésüket, 2014 06.
19. (csütörtök) 16 h-ig jelezzék a rendezőnek, és az esetleges pótlást, javítást aznap
realizálják. Kérünk minden nevezőt, hogy a sorban állás elkerülése miatt a pontosan
megadott időpontban jelenjen meg az adminisztratív, és 20 perccel később a technikai
átvételen.
Átvételen történő bemutatása és a verseny alatti használata kötelező!
Ennek hiánya azonnali rajtengedély megvonással büntetendő!
8. KÖZLEKEDÉSI ELŐÍRÁSOK:
Felvezetés: Az 1.Vectra – Line PowerSprint ideje alatt:
A speciálszakasz teljesítése után a versenyautók a Stop állomást követő feloldó tábla és a
közúti zárás között várakoznak. Ha felvezetésre kerül sor, akkor a felvezetés alatt az autók a
követési távolság megtartása mellett egymástól nem maradhatnak le, az előzés, gyorshajtás,
körök leírása, gumimelegítés, baleset veszélyes közlekedés azonnali kizárást von maga után,
melynek tényét a visszavezető útszakaszon szolgálatot teljesítő sportbírók jelentenek.
A Speciálszakaszok kivételével a KRESZ szabályainak maradéktalan betartása kötelező a
versenyre benevezett párosok számára!
A súlyos közlekedési szabálysértéseket a rendező kizárásig terjedően büntetheti, melyet a
menetlevél azonnali elvételével is hozhat a versenyző tudomására.
A versenyzők számára kötelező a KRESZ elsősegély nyújtási szabályainak a betartása!
A verseny teljes útvonalán kötelező a tompított fényszóró, becsatolt biztonsági öv
illetve az egyrészes overáll használata.
A gyorsasági szakaszokon a bukósisak viselése kizárás terhe mellett kötelező!
9. ÉRTÉKELÉS:
Jelen kiírás alapján
10. PÁLYABEJÁRÁS SZABÁLYAI:
10.1. A pályabejárás időbeosztása:
2014. június 21. szombat
08:00 h – 15:00 - ig.
Valamennyi gyorsasági szakaszon kötelező a min: 3 alkalommal történő bejárás, de
javasoljuk a többszöri bejárást!
A bejárás tényét a gyorsasági szakaszok rajt és stop állomásain lévő sportbírók rögzítik a
kiadott itinerben elhelyezett adatlapon, amelynek meglétét a Parc Ferme-be álláskor
sportbírók ellenőrzik! A rajt és stop állomások helyszínén a megállás kötelező! Amennyiben
egyéb helyen is lesznek sportbírók, ott is kötelező a megállás!
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A pályabejárás csak civil, széria gépjárművel lehet!! A speciál szakaszokat javasolt menetirány
szerint bejárni!

Számítani kell civil, szembe jövő és a NatuRali pályabejáró forgalomra!
Ezen versenykiírás közzétételétől számítva, a pályabejárás megkezdéséig, a gyorsasági
szakaszokon versenyautóval való közlekedés TILTOTT PÁLYABEJÁRÁSNAK minősül!,
ami a rajtengedély visszavonásáig büntethető.
Az 1. Vectra – Line PowerSprint -re benevezett versenyzők részére ezúton is
hangsúlyozzuk, hogy a pályabejárás nem edzés. A vonatkozó KRESZ szabályokat szigorúan
be kell tartani, ügyelve a többi közlekedő biztonságára és jogainak tiszteletben tartására.
A pályabejárás alatti gyorshajtás, és egyéb KRESZ szabálysértés, esetén a rendező
jelentése alapján a versenyigazgató büntetést szabhat ki, a versenykiírásban részletezettek
szerint. Ennek a büntetésnek a nagyságát a rendőrség által kiszabott esetleges büntetés nem
befolyásolja.
Valamennyi résztvevő felelősséggel tartozik a hozzá tartozó személyzet cselekedeteiért is!
10.2. Előírt sebességhatár túllépése:

35%-ig: 5000Ft-ig terjedő pénzbírság-ig.

35% felett: rajtengedély megvonásáig büntethető!

11. DÍJAZÁS:
Jelen kiírás alapján, kategóriánként első három, serleg díjazásban részesül.

12. KÖTELEZŐ REKLÁMOK:
A NatuRali részére a versenyszabályzatában megadott felületeken kell helyet biztosítani
valamennyi, a versenyen és a bajnokságban résztvevő versenyautón. (7x50 cm-es
méretben)
A rendező a résztvevők számára további kötelező reklámok viselését írja elő, melyek
elhelyezésére az alábbi felületeket kell szabadon hagyni:
-

Jobb első sárvédő
Bal első sárvédő
Jobb hátsó sárvédő
Bal hátsó sárvédő
Rajtszám alatt

– 20x40 cm
– 20x40 cm
– 20x40 cm
– 20x40 cm
- 10x50 cm

A rendező a kötelező reklámok elhelyezését a rajthoz történő beálláskor ellenőrzi.
A reklám(ok) hiánya esetén nem lehet elrajtolni.

A kiadott reklámokat nem lehet szétvágni!
13. EGYEBEK:
13.1. A vadászati jog mindenkori jogosultja a vadászterületéről származó vad által a
versenyen részt vevő gépjárművekben okozott károkat a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 345. §. (3) bekezdése értelmében kizárja.
13.2. A rendezvényen a vagyoni értékű jogok hasznosítása (így pl. a vendéglátói,
kereskedelmi, illetve reklámtevékenység joga) kizárólag a rendezőt illeti. Ezen jogok feletti
rendelkezésre kizárólag a BRAD Sportegyesület jogosult.
13.3. Az 1. Vectra – Line PowerSprint rendezője ezúton is, illetve bárki számára
hozzáférhető és látható egyéb módon is, a rendezvényen bármilyen minőségben részt
vevő személy tudomására hozza, hogy a versenyen való részvétel jogával mindenki saját
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felelőssége tudatában él, résztvevőt érő esetleges kárért a rendezőséget felelősség nem
terheli.
13.4. A versenyből való kiesés esetén a járművel nem lehetséges a verseny vége előtt
elhagyni a szakaszt. A kiesett jármű feletti anyagi felelősség kizárólag a versenyzőpárosé,
ezzel kapcsolatban a rendezőt semmilyen anyagi felelősség nem terheli. A versenyt
feladott párosok futamba való visszaállásának nincs lehetősége.

14. SZERVIZTERÜLET
Helyszín: Bajna felől Bajót irányába vezető úton térkép és eligazítás szerint csak
egy oldalon, menetirány szerint bal (1 Ssz.) oldalon!!
Figyelem fontos !! Szerelőponyva és szemeteszsák használata kötelező!
A szervizautók a szervizparkba csak június 22-én vasárnap reggel 06:30 és 07:30 között
hajthatnak be. A mellékelt szervizpark rajznak megfelelően kötelesek telepedni ehhez a
rendezőség 2 személyt biztosít, akik ellenőrzik és segítik a megfelelő letelepülést.
14.1

A SZERVÍZTRÜLETEN A (GÁZPALACKOS KIVÉTELÉVEL) TŰZGYÚJTÁS ÉS
BOGRÁCSOZÁS TILOS!
A szervizpark területére behajtott szervizautók a park területét a nap folyamán bármikor
elhagyhatják, azonban ebben az esetben a nap folyamán újból behajtásuk nem
engedélyezett.

Trailert a szervizterületre bevinni TILOS !
Kivéve, ha tréler parkolót a rendező nem biztosít, de ebben az
esetben is csak üresen közlekedhetnek a trélerrel. Trélere, csak a
zárásnál található benzinkúton lehet le vagy fel álni a
versenyautóval.
A rendező a szervizparkban elhelyezett értékekért anyagi felelősséget nem vállal.
14.2. Tréler parkoló:
Az 1. Vectra – Line PowerSprint rendezője, megfelelő létszám (20 induló) esetén
szombat 17:00 órától, vasárnap a verseny végéig őrzött tréler és versenyautó
parkolót alakít ki, a versenyben résztvevők számára, (Helye: Bajnán a rajttól kb.
1.5 km-re várható, pontosítása rendezői közleményben térkép és eligazítás
szerint lesz megadva) 500.- Ft/jármű őrzési díj ellenében.
Szervizterületre vonatkozó egyéb szabályok:
A szervizterületre a versenygépkocsikon kívül csak „szerviz” kártyával rendelkező –
versenygépkocsinként: maximum 1 db – szervizgépkocsi hajthat be.
Amennyiben a szervizjármű jelzés nélkül vagy érvénytelen kártyával próbál meg beállni a
szervizparkba, úgy az érintett nevezőt a rendező kizárhatja.
A verseny egész útvonalán tilos mindennemű szerviztevékenység, kivéve az erre a célra
kijelölt szervizterület. A szervizterületen kívül csak a menetkészség helyreállítását célzó
javítási tevékenység megengedett, segítő személyzet igénybe vétele nélkül.
A szerviz és javítási helyszínen minden versenyautó alá egy 5x3 méter méretű, benzin- és
olajálló műanyag lapot (leplet) kell leteríteni. A szerviz személyzetének rendelkeznie kell egy
minimum 120 literes szemeteszsákkal, amelyben az esetleges hulladékot köteles
összegyűjteni.
- A versenyzőpárosokhoz tartozó személyzet (szervizgépkocsik személyzete, csapatvezetők
stb.) köteles a rallye szabályait, illetve a tisztségviselők utasításait feltétel nélkül betartani.
Mindezen személyek magatartásáért a nevező viseli a felelősséget a verseny teljes időtartama
alatt.
A szervizgépkocsik nem tartoznak a verseny hivatalos résztvevői közé, még akkor sem, ha a
rendező által kiadott "szerviz" kártyát viselik. Részükre a kötelező versenyfelelősségbiztosítás nem érvényes, a felelősség kizárólag a gépkocsi üzemeltetőjét és
vezetőjét terheli.
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Szállásinformáció: Schweidel Szálló – Esztergom 20/512-7808, Grante Hotel Esztergom-kertváros 33/435-272 , Kőrösy László Kollégium – Esztergom 33/400-005 ;
33/412-813, Sziget Panzió - Tarján 34/372-910, Piszke Papír Hotel - Lábatlan 33/537-172
Árkád Vendégház Süttő, 30/962-0311

Eredményes és balesetmentes versenyzést kíván:

Radyk Richárd
BRAD Se.Elnök

sk.

Mészáros Iván

Herbály Attila

AMTOSZ Elnök

AMTOSZ Power-Sprint

sk.

szakágvezető
sk.

Eng: AMTOSZ /02/2014 /rend
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