
 

 

 

R-Cup Challenge 3. forduló a Gulf kupáért 

 

Helyszín: Tököl repülőtér 

Időpont: 2021.07.02-03. 

Pálya jellege: 100% beton 
 
Pálya hossza: 3,5 km 
 
Lebonyolítás: 
A versenyfutamok alatt a rajtoltatás egységes időközönként (40 mp) alapján történik. 
A pálya hossza 3,3 km. A verseny 4 futamból fog állni.  A rajtoltatás a rajtszámok 
alapján, növekvő sorrendben történik. Az értékelésbe a legjobb 3 futamidő összetett 
eredménye fog beleszámítani.  
A pályán bójalassítók lesznek elhelyezve, melynek rombolása 10 mp időbüntetést von 
maga után. 
 
 

 

 

 



Technikai szabályzat: 

- Megfelelően rögzített ülés 

- Minimum "E" jelű bukósisak 

- Minimum 3 pontos öv 

- Zárt ruházat, nem kötelező az overál. 

- Poroltó készülék 

- Szemetes zsák, ponyva a versenyautó alá 

- Bukócső  

 

Időterv: 

07.02.: 

15:00 - Kapunyitás, szervízterület elfoglalása 

15:30 - 18:00 Adminisztratív- és, gépátvétel 

15:30 - 18:30 Pályabejárás (utcai autóval) 

19:00 - Szervízterület elhagyása 

FIGYELEM! A szervízterület 07.02. 19:00-tól „Parc Fermé” területnek minősül, 

így azt a megadott időpontig el kell hagyni! A reptér területén 07.02. 19:00-tól 

07.03. 7:00-ig tartózkodni TILOS! 

 

Akik nyomós okok miatt nem tudnak részt venni a pénteki átvételeken és 

pályabejáráson, nekik szombat reggel, az alábbi időterv szerint tudunk erre 

lehetőséget biztosítani! 

 

07.03.:  

7:00 - Kapunyitás 

7:15 - 8:30 Fakultatív Adminisztratív- és, gépátvétel (limitált számban!) 

7:30 - 8:30 Pályabejárás (utcai autóval) 

8:30 - 8:45 Versenyzői eligazítás 

9:00 -   1. gyors rajtja 

16:00 - 4. gyors várható vége 

16:45 - Díjkiosztó tervezett időpontja 

 



 
 
Kategóriák: 
 
Túra-1.0 
Túra-1.3 
Túra-1.6 
Túra-2.0 
Túra+2.0 
 
 
Kupák: 
Lada Gr.H-1.6 
Lada Gr.H+1.6 
Lada Gr.A 
 
ABSZOLÚT 
 

A versenyen fotocellás időmérés történik. 
 
 
Értékelés: 
Az alábbi kategóriákban és kupákban az első 3 helyezettet serleggel értékeljük. 
Kupasorozatban való értékelés és pontozás a kupakiírás alapján, amely az R-Cup 
Challenge Facebook oldalán megtekinthető. 
 
 
 
Nevezés menete: 
Nevezni a hivatalos eseményben közzétett linken lehet, ameddig erre a rendező 
lehetőséget ad. 
Nevezési díj: 31.350,- Ft ami 6.350,- Ft regisztrációsdíjat (utalni vagy bankszámlára 
fizetni kell) és 25.000,- Ft nevezési díjat tartalmaz. 
A regisztrációs díjat kérjük elutalni vagy befizetni a SportEvo Kft. bankszámla számára. 
Csak akkor érvényes a nevezés, ha a regisztrációs díj is megérkezik!  
A fennmaradó 25.000,- Ft/nevezés a helyszínen fizetendő. 
 
Dupla nevezés esetén dupla regisztrációsdíjat is kell befizetni! 
 
FIGYELEM!! A versenyen való indulás feltétele a regisztrációs díj megfizetése 
2021.06.29. 24:00-ig, amelyet SportEvo Kft. számlájára kérünk elutalni! 
 
Számlaszám: 10100840-06292500-01003006 Budapest Bank 
Közleménybe kérnénk feltüntetni a nevező pilóta nevét és a kategóriát. 
 
DUPLA NEVEZÉS LEHETSÉGES! 
FIGYELEM, az indulói létszámot 130-nál limitálnunk kell a rendezvény gördülékeny 
lebonyolítása végett! 
 
Előnevezési zárlat: 2021.06.29. 24:00 



 
Esetleges lemondást az előnevezési zárlatig áll módunkban elfogadni! Ezután az 
időpont után regisztrációs díj nem jár vissza! 
 

Biztosítás: 
Kötelező biztosítás: 500 Ft/nevező (helyszínen fizetendő) 
Igény esetén Extrém biztosítás: 800 Ft/nevező (helyszínen fizetendő) 
 
A versenyen indulók nevezésenként 4 belépőt (karszalagot) kapnak maguk és 
csapattagjaik részére. 
Az esemény nézők számára látogatható, 500 főig védettségi igazolvány felmutatása 
nem szükséges a jelenlegi jogszabályok alapján! 
 
Médiakkreditáció a rcupchallenge@gmail.com e-mail címen lehetséges. Kérjük 
elküldeni az adott média és az őt képviselő személyek nevét. 1 médiát maximum 3 fő 
képviselhet. 
Médiás képviselőknek a verseny folyamán kötelező fotós vagy láthatósági mellényben 
a pálya területén tartózkodniuk. 
 
Az eseményen OMSZ Mentő, Rescue, Büfé biztosítva lesz. 
 
Hivatalos Facebook oldal: R-Cup Challenge 
Rendező: SportEvo Kft. 
8082 Gánt Fő u. 9 
Bertalan Márton: +36 20 333 5774 
 

 


