
R-Cup Challenge & R-Cup Street Challenge a GULF Race Fuels 
kupáért 
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Rendező: 

SportEvo Kft. 

8082 Gánt, Fő u. 9. 

 Adószám: 11768139-2-07 
 

Helyszín: Kiskunlacháza Repülőtér 

Időpont: 2022.03.05. (szombat) 

Pálya jellege: 100% beton 

Pálya hossza: 4 km 
 
Lebonyolítás: 
A versenyfutamok alatt a rajtoltatás egységes időközönként (40 mp) alapján történik. 
A pálya hossza 4 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 legrosszabb futamidő mínuszolható. 
A pályán bójalassítók lesznek elhelyezve, melynek rombolása vagy feldöntése 10 mp 
időbüntetést von maga 
után. 
 
Technikai szabályzat: 

- Megfelelően rögzített ülés 

- Minimum "E" jelű bukósisak 

- Zárt ruházat, az overál javasolt 

- Poroltó készülék 

- Szemetes zsák, ponyva a versenyautó alá 

- Bukócső nem kötelező, de ajánlott! 

 

Időterv: 

06:00 - Kapunyitás 

07:00 - 09:30 Edző futam, Adminisztratív átvétel, Gépátvétel 

09:35 - 09:45 Versenyzői eligazítás 

10:00 - 11:30 Első futam 

11:30 - 13:00 Második futam 

13:00 - 15:30 Harmadik futam 

15:30 - 17:00 Negyedik futam 

17:30 - Díjkiosztó tervezett időpontja 



Kategóriák: 
 
R-Cup Challenge (bukócsővel rendelkező autók) 
Túra 1.3 
Túra-1.6 
Túra-2.0 
Túra+2.0 
 
R-Cup Street Challenge (bukócsővel nem rendelkező autók) 
Street-1.6 
Street-2.0 
Street+2.0 
 
Kupák: 
Lada Gr.H-1.6 
Lada Gr.H+1.6 
Lada Gr.A 
Lada Gr.N 
Női kupa 
 
Licence 2WD 
Licence 4WD 
Just4Fun(látványkategória) 
 
ABSZOLÚT 
 

A versenyen fotocellás időmérés történik. 
 
Részvételi feltételek és felelősség: 
- A nevezők a nevezési lap aláírásával kijelentik, hogy a rendezvény szabályzatát, 
valamint a rendezők utasításait betartják. 
- A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt, a rendezők felé semmiféle 
követelést és kárigényt nem nyújthat be. A rendező semmilyen felelősséget nem vállal 
a vezető által harmadik személynek okozott sérülésért, vagy a nevező, az autó és 
egyéb 
más sérülésekért, rongálásokért. 
- Szándékos károkozásért az anyagi felelősség a nevezőt terheli. Az okozott károkat, 
köteles saját költségén helyreállítani. 
- Jelen szabályozást és az adott rendezvényen kiadott egyéb szabályokat elolvasta, 
azokat megértette, amit a jelentkezési lap aláírásával igazol. 
- A szabályok nem ismerése nem mentesít a szabályok betartása és betartatása alól. 
 
 
A nevezési lapot minden résztvevő köteles kitöltve magával hozni és az 
adminisztratív átvételen leadni. A nevezési lapot elektronikus úton e-mailben 
kapja meg minden nevező. 
 
 
 
 



 
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. 
 
 
 
Rajtszámok és kötelező reklámok: 
A rajtszámokat a rendező osztja, amit a résztvevő köteles az autója jobb és bal 
oldalára felragasztani, jól látható helyre. Amennyiben több rajtszám is szerepel az 
autón, a résztvevő köteles az éppen nem használatos rajtszámot áthúzni, eltakarni. A 
rajtszámoknak és a kötelező reklámoknak (ha van) a rendezvény ideje alatt az autón 
kell lenniük. Ennek elmulasztása kizárással büntethető! 
 
 
Nevezés menete: 
Nevezni a hivatalos eseményben közzétett felületen lehet majd, a szervezők által 
megadott határidőig. 
Előnevezési díj: 28.000.- Ft nettó/nevezés(helyszínen fizetendő) 
DUPLA NEVEZÉS LEHETSÉGES! 
FIGYELEM, az indulói létszámot 130-nél limitálnunk kell a rendezvény gördülékeny 
lebonyolítása végett!  
Esetleges várólista lesz! 
 
Biztosítás: 
Kötelező biztosítás: 500,-Ft 
Extrém biztosítás:    800,-Ft (nem kötelező, de erősen javasoljuk) 
 
Előnevezési zárlat: 2022.03.02. 24:00 
 
 
 
Behajtás: 
A versenyen indulók nevezésenként 4 belépőt(karszalagot) kapnak maguk és 
csapattagjaik részére. 
Az esemény nézők számára a mindenkori szabályozások figyelembevételével 
látogatható. 
Belépő díj: 1500.-Ft/fő 
 
 
 
Környezetvédelmi előírások:  
Valamennyi résztvevőnek rendelkezni kell alsóponyvával és legalább egy darab 60 
literes szemeteszsákkal a depó területén! A verseny végeztével a résztvevő köteles a 
depó területét rendezetten, szemét mentesen hagyni.  
Ennek elmulasztása jövőbeli indulási szándék megtagadását vonhatja maga 
után! 
 
 



 
 
 
Médiakkreditáció: 
Az rcupchallenge@gmail.com e-mail címen lehetséges. Kérjük elküldeni 
az adott média és az őt képviselő személyek nevét. 1 médiát maximum 3 fő 
képviselhet. 
 
Biztonság: 
Az eseményen mentő, rescue, biztosítva lesz. 
 
Hivatalos Facebook oldal: R-Cup Challenge 
Bertalan Márton: +36 20 333 5774 
rcupchallenge@gmail.com 
 


