Sopia-Net Szlalom verseny a KGÉP kupáért
2021.12.12.
Szentkút - Remeterét
VERSENYKIÍRÁS

FIGYELEM FELHÍVÁS
Felhívjuk a nézők figyelmét, hogy a 329/2021 (VI.10.) Kormányrendelet 3. §. értelmében a sportesemény
szervezőjének kötelessége annak a nézőnek a futamra történő beléptetését megtagadni, valamint a belépését
megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét a jogszabályban meghatározottak alapján nem igazolja.
Fentiek alapján nézők részére a szlalom futamra történő belépés csak a kijelölt beléptető helyeken, védettségi
igazolvány, vagy 72 órán belüli negatív COVID teszt bemutatását követően lehetséges.
Tilos a versenyen nézőként védettségi igazolvány, vagy 72 órán belüli negatív COVID teszt nélkül részt venni!
A szlalom pálya mellett védettségi igazolás nélkül történő tartózkodás a 329/2021 (VI.10.)
6. §-ban meghatározott jogkövetkezményekkel jár.
A Rendező a kiírás közzétételének napján az aktuális kormányrendeletet vette figyelembe, ezek változása esetén a
sportesemény módosításának jogát a Rendező fenntartja.

VERSENYKIÍRÁS
Rendező:

Wild Dogs Slalom Kft. (adószám: 26300496-2-13), 2724 Újlengyel Petőfi Sándor utca 48.

Felelős rendező:

Király Gábor +3620/614-7777 / Balatonyi Árpád +3620/223-3330

Helyszín:

Pécs: Szentkút – Remeterét 7635 Magyarország. Pécs Szentkút (Lezárt közúti Szlalom Pálya)

Szervizpark:

Remeterét – Lapis irányába a lezárt közúti szakaszon, Magyarország. (Depó)

A verseny távja:

A versenyen 3 futam kerül megrendezésre. 1 futam távja: 3550 m, a verseny távja: 10650 m

Nevezés:

Nevezni 2021.11.30-ig, kizárólag az itt közzétett linken található űrlap kitöltésével lehet:

https://forms.gle/zU9u38B961qg7dVw5

Egy autóval több versenyző is indulhat. Egy nevezési űrlapon csak egy versenyzőt szerepeltessetek! Amennyiben többen
indultok egy autóval, akkor minden egyes indulóra vonatkozóan szükséges űrlapot kitölteni, azon belül pedig legyetek
szívesek megjelölni, hogy ki az a Versenyző, aki ugyanazzal az autóval indul.

A nevezés kizárólag a nevezési díj beérkezésével együtt érvényes. A nevezési díj a verseny megkezdéséig foglalónak
minősül! Amennyiben a nevező Versenyző a versenyen bármilyen okból nem vesz részt a foglalót elveszíti.
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(Amennyiben a versenyzői létszám betelik, és a Rendező a Versenyző által lefoglalt, de fel nem használt helyet más
versenyző részére értékesíteni tudja, abban az esetben a foglalót a meg nem jelent versenyző részére visszafizeti.)
Nevezési díj:
Nevezési díj (2021.10.29.– 2021.11.30.-ig): 29.900.- Ft/nevező, amely a biztosítás díját is tartalmazza.
Helyszíni nevezés esetén: 39.900.- Ft/nevező, amely a biztosítás díját is tartalmazza. Helyszíni nevezés kizárólag
abban az esetben lesz, ha a Rendező erre vonatkozóan a későbbiekben közleményt ad ki a facebook oldalán.
A nevezési díj a következő bankszámlára utalandó:
kedvezményezett:

Wild Dogs Slalom Kft.

bankszámlaszáma:

10701214-70830189-51100005

bank:

CIB Bank Zrt. (IBAN: HU80 1070 1214 7083 0189 5110 0005, SWIFT: CIBHHUHB)

közlemény rovatban a nevező Versenyző nevét kérjük feltüntetni.
Kategóriák: hengerűrtartalom alapján:
I.
kategória:
0-1000 ccm-ig
II.
kategória:
1001-1300 ccm-ig
III.
kategória:
1301-1600 ccm-ig
IV.
kategória:
1601-2000 ccm-ig
V.
kategória:
2000 ccm felett
VI.
kategória:
prototípus
VII.
kategória:
Junior (legalább 3 induló esetén)
VIII. kategória:
LADA Show (kizárólag utcai gumi használatával)
IX.
kategória:
Női kategória (legalább 3 induló esetén)
Turbó vagy feltöltött motorok hengerűrtartalmát 1,5-tel kell szorozni, diesel motorok hengerűrtartalmát 1,5-tel kell
osztani, így kerülnek besorolásba.
Program a verseny napján: az időpontok tájékoztató jellegűek, az eltérés jogát a rendező fenntartja.
06:00 - 08:00
06:15 - 08:00
06:30 – 08:00
08:15 - 08:30
08:30 – 08:50
08:55 - 10:55
11:00 - 11:15
11:20 – 12:20
12:25 – 12:40
12:50 – 13:50
14:00 – 14.15

Adminisztratív átvétel, helyszíni nevezés: Remeterét kavicsos parkoló
Gépátvétel (Depó) Technikai ellenőri bejárás
Pályabejárás (nem zárt pálya)
Pályazár 07:30
Versenyzői eligazítás (Depó)
Levezetés / teljes mezőny 1. futam
1. futam
Levezetés / 2/1 futam
2/1 futam
Levezetés / 2/2 futam
2/2 futam
Levezetés / 3/1 futam
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14:20 - 15:20
15:30 – 15:45
15:50 – 16:50
~ 17:30

3/1 futam
Levezetés / 3/2 futam
3/2 futam
Díjkiosztó
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Résztvevők: a Versenyzők számát 150 versenyzőben maximáljuk. A versenyen olyan személyek vehetnek részt, akik
érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkeznek, vagy szül ői felelősség vállalási nyilatkozat kitöltésével, egyedi
elbírálás alapján. A rendező jelen kiírás megváltoztatásának jogát a verseny kezdetéig fenntartja. Változás esetén a

versenyzőket dátummal és sorszámmal ellátott végrehajtási utasításban tájékoztatja. A résztvevők a nevezéssel alávetik
magukat a versenykiírás és a végrehajtási utasítások előírásainak. A versenyen való részvétel az indulók felelősségére
történik.
A gépkocsiban 2 ember tartózkodhat a futam ideje alatt, 1 fő versenyző és egy fő utas, és mindkét személy köteles
betartani a biztonsági követelményeket.
Olyan személyek, akik nem töltötték be a 18. életévüket, vagy korukból adódóan nem rendelkeznek vezetői
engedéllyel, szülői felelősség vállalási nyilatkozat kitöltésével indulhatnak a versenyen. A nyilatkozat a versenykiírással
együtt közzétételre kerül.
Gépkocsik: A versenyen indulhat műszaki vizsgával rendelkező, és nem rendelkező gépkocsi is. A motor, a fék, a futómű
szabadon alakítható, ám a gépkocsi eredeti biztonsági színvonala nem csökkenhet! A kocsi testet burkoló karosszéria
elemek nem hiányozhatnak (pl. sárvé,dő gépháztető). Az üvegek, a szélvédő kivételével, plexivel helyettesíthetőek.
Világító berendezések nem kötelezőek. Gumi szabadon választható.
Kötelező felszerelés: Acélcsavarral rögzített ülés (amit használnak a versenyzők), bukósisak, zárt lábbeli, csavarkötéssel
rögzített akkumulátor, cseppmentes üzemanyag-ellátó rendszer, minimum 3 pontos biztonsági öv, hibátlan fék és
kormányberendezés, tökéletesen záródó ajtók, fedelek. Kötelező: Zárt ruházat.
Pályabejárás: A kresz szabályait betartva, a kresz szabályainak megfelelő, kizárólag forgalomban lévő műs zaki vizsgával
rendelkező gépkocsival, nem zárt pályán kerül rá sor. A rendező a sebességhatárt 50km/h-ban maximalizálja. A
pályarajzot a kiírás tartalmazza. A pálya a szükséges jelzésekkel együtt felfestésre kerül a verseny hetében.
Reklámok: A rendező kötelező reklámok viselését írhatja elő.
Rajtszámok: A rendező biztosítja, átvenni az erre kijelölt helyen és időben lehet, a két oldalajtóra kell kihelyezni. A
rajtszámok rendezői engedély nélküli megvágása, máshova történő felhelyezése a nevező kizárását eredményezheti.

Sopia-Net Szlalom verseny a KGÉP kupáért
2021.12.12.
Szentkút - Remeterét
VERSENYKIÍRÁS

Időmérés, értékelés: Fotocellás időmérés, manuális kiértékeléssel. A megrendezett 3 futam időeredményei (teljesített
idő+ büntetés) alapján a legjobb futam eredményének figyelembe vételével alakul ki a végső sorrend.
A verseny lebonyolítása: Bójákkal és műanyag terelőelemekkel felépített pályát kell a versenyzőknek a lehető
legrövidebb idő alatt teljesíteni, az ismertetett pályarajz szerint.
A bóják feldöntése, vagy alaprajzukból való kimozdítása időbüntetést von maga után. Az időbüntetés mértéke:
5másodperc / esemény, melyet a rendező személyzet rögzít, és az aktuális futam eredményéhez kerül hozzáadásra. A
pálya hibás, vagy nem javított teljesítése az adott futamból való kizárást vonja maga után.
STOP ZÓNA: A versenyzőnek a célon áthaladás után kötelező megállnia a kijelölt STOP zónában legalább 3
másodpercre, majd a versenybíró engedélyével hajthat ki onnan. Az a versenyző, aki nem áll meg a STOP zónában,
vagy megáll, de nem követi a sportbíró utasításait, kizárással büntethető.
Sportszerűtlen, veszélyeztető magatartás esetén a versenyzőt a rendezőség kizárással büntetheti. A versenyzők és
személyzetük köteles betartani a rendezők utasításait.
Díjazás: A kategóriák 1-3 helyezettje serlegdíjazásban részesül. Az abszolút 1-3 helyezett szintén serlegdíjazásban
részesül.
Bajnokság: Rendező 2021-ben 4 hasonló szlalom versenyt rendez, melyek eredményeit bajnoksági rendszerben
összesíti. A futamok kategóriánkénti és abszolút helyezettjei (1-6-ig), futamonként bajnoki pontokat kapnak, és ezen
pontok összege határozza meg a bajnokság eredményét. A bajnokság díjazása az utolsó futam után lesz. Pontozás: 1.
hely: 15 pont, 2. hely: 12 pont, 3. hely: 10 pont, 4. hely: 8 pont, 5. hely: 6 pont, 6. hely: 4pont.
Szerviz: A szervizparkban a megengedett maximális sebesség: 10 km/h! Tilos a gumifüstölés! Bármilyen nem megfelelő
vezetői magatartás a versenyző kizárását vonhatja maga után.
A kijelölt szervizparkban megengedett a gépkocsik javítása, de a képződött hulladék, és környezetszennyeződés
megszüntetéséről a nevezőnek kell gondoskodnia. Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell, egy legalább 4x5 m-es
műanyag fóliával, (szerviz ponyva) a csapat számára fenntartott helyen, ahol a verseny gépkocsin munkálatokat
végeznek, azért, hogy elkerüljék az esetleges szivárgások, okozta szennyezéseket, valamint egy 150 literes szemetes
zsákkal a hulladékok gyűjtésére. A szabályt megsértőket 20.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy kizárással sújthatja
a rendező.
Kikötések: A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt, vállalja az általa, gépkocsija által, vagy a kisegítő
személyzete által okozott mindennemű kárért a felelősséget. A rendező felé, a verseny kapcsán keletkezett károkért a
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nevezők, vagy kisegítő személyzetük kárigényt nem nyújthatnak be. Vitás esetekben a verseny főrendezőjének a
határozata a mérvadó.
Bővebb információ: Király Gábor +3620/614-7777, Pardi Kata +3620/9700-900, Balatonyi Árpád +3620/223-3330
MNASZ azonosító: 00025939
MNASZ engedély szám: K715/2021
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