MNASZ által regisztrált verseny

VERSENYKIÍRÁS
Latyak Körgyorsasági emlékverseny
A verseny helyszíne: Kecel (Kecelring)
Időpontja: 2022. szeptember 17.
A rendező felhívja a figyelmet, hogy a sportesemény az aktuális járványügyi
intézkedések
betartása mellett kerül lebonyolításra!
Fejezetek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Időbeosztás és helyszínek
Rendező
Pálya
A verseny tisztségviselői
Nevezés és biztosítás
Verseny díjazása
Jogfenntartás és indulók felelőssége
Környezetvédelmi előírások
Biztonsági előírások
Az esemény lebonyolítása
Versenyszabályzat
Gumikat érintő szabályok
Pályarajz

1. Időbeosztás és helyszínek
2022. augusztus 10.

A versenykiírás közzététele

Versenyiroda helye: tribün emelete
Adminisztratív átvétel helye: Adminisztratív iroda
Technikai átvétel helye: eredményhirdető színpad mögött
A hivatalos hirdetőtábla helye: online (https://chronomoto.hu/)
2021.10.22. (Péntek)
16:00-tól 20:00-ig: érkezés
16:00-20:00 – Adminisztratív átvétel, Gépátvétel
2021.10.23. (Szombat)
6:00-tól 8:00-ig: érkezés
6:00-8:30 – Adminisztratív átvétel, Gépátvétel
6:00-8:00 – pályabejárás (Kizárólag gyalogosan vagy kerékpárral)
8:45 – Versenyzői eligazítás
09:15 – I. futam kezdete
11:30 – II. futam kezdete
13:30 – Versenyzői felvonulás a városban
MINDENKI SAJÁT FELELŐSÉGGEL ÉS A KRESZ SZABÁLYAINAK
BETARTÁSÁVAL VEHET RÉSZT!!!
14:30 – III. futam kezdete
III. futam leintése után 30 perccel – díjátadó ünnepség
2. Rendező
A verseny rendezője: Granit-Rent Kft.
Címe: 6000 Kecskemét, Szent Miklós utca 13.
Tel: +3620 338 8673
E-mail: latyakring2022@gmail.com
A Kecelring versenypályája Kecel külterületén, a várostól keleti irányban kb. 300 méterre
található. A versenypálya csak a Kiskunhalas felé haladó közlekedési útról közelíthető meg, a
bekötő utat tábla jelzi!

-

3. Általános feltételek, a pálya leírása
Hely:
Kecel - Kecelring
Hosszúság:
1300 m
A pálya szélessége a rajtnál:
15 m
A pálya összetétele
100 % laza talaj
3 futam, futamonként 3 kör
időméréses futamok, 4 autó indítása 2 különböző pontból
(változtatások jogát fenntartjuk)
4. A verseny tisztségviselői
Versenyigazgató:
Adminisztratív átvevő:
Gépátvétel vezetője:
Időmérés:

Gárdián Andrea
Kelő-Gere Krisztina
Goia Dániel
Chronomoto Kft.

+36305140696
+36705210924
+36304065445
+36203210858

Egészségügyi mentés:

tárgyalás alatt

5. Nevezés
A verseny hivatalos facebook eseményénél található nevezési lap kitöltésével van lehetőség
az előzetes nevezésre. E-mailben kérjük a nevezési lapot olvashatóan kitöltve elküldeni, a
latyakring2022@gmail.com címre.
ELŐNEVEZÉS MINDENKINEK KÖTELEZŐ!!!
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ 2022. SZEPTEMBER 12.
Nevezési díj
20.000 Ft
A transponder/jeladó használati díja 1500Ft/autó
FELNEVEZÉS NINCS !!!
A fenti összeg tartalmazza a nevezési díjat és a depóhasználati jogot, a versenyzői biztosítást
is.
A nevezési díj a helyszínen, az adminisztratív átvételen fizetendő.

Figyelem !!!
18 év alatti versenyzőknek szülői beleegyező nyilatkozat kötelező!
Időmérés
A versenyen fotocellás időmérés történik.
Elektronikus hirdető/eredményközlő felület: https://chronomoto.hu/
Verseny díjazása
AMATŐR kategóriák:
 Versenyautó kategória H1 1600 ccm alatt (2WD)
 Versenyautó kategória H2 1601-2000 ccm (2WD)
 Versenyautó kategória H3 2001-2500 ccm (2WD)
 Versenyautó kategória H4 2500 ccm feletti (2WD-4WD-TURBO)
 Utcai autó kategória N1 1600 ccm alatt (2WD)
 Utcai autó kategória N2 1601-2500 ccm (2WD)
 Utcai autó kategória N3 2500 ccm feletti (2WD-4WD-TURBO)
 Lada kategória (kicsi) L1 1600 ccm alatt
 Lada kategória (nagy) L2 1601 ccm felett
 Női kategória M (Bármilyen autóval)
 Junior kategória (Bármilyen autóval)
 Épített autó kategória (Buggy – Szöcske) hátsókerék B1
 Épített autó kategória (Buggy – Szöcske) 4X4 B2
 Abszolút (CSAK AMATŐR VERSENYZŐK)
LICENC-es kategóriák
 Felnőtt Licenc LC1 1600 ccm alatt
LC2 1600 ccm felett



Junior Licenc LCJ (bármilyen autóval)

Egy versenyző maximum egy autóval nevezhet! Egy autóval akár többen is nevezhetnek,
ez nincs korlátozva.
Amatőr kategória értékelésnél az első 3 helyezettet, Junior és abszolút kategória értékelésénél
az első 6 helyezettet serleggel díjazzuk!
LICENC-es kategória értékelésnél az első 3 helyezettet serleggel értékeljük!
7. Jogfenntartás és indulók felelőssége
A rendező jelen kiírás megváltoztatásának a jogát a verseny kezdetéig fenntartja, az alábbi
feltételekkel: változás esetén a versenyzőket dátummal és sorszámmal ellátott végrehajtási
utasítással tájékoztatja. A résztvevők a nevezési lap aláírásával alávetik magukat a
versenykiírás és a végrehajtási utasítások előírásainak. A versenyen való részvétel az indulók
felelősségére történik. A versenyzők a nevezési ív aláírásával kijelentik, hogy a rendezővel
szemben kártérítési igényt nem támasztanak, ill. kártérítési igényükről lemondanak.
8. Környezetvédelmi előírások
Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell alsó ponyvával és poroltó kihelyezésével a
depó helyén, valamint egy 150 literes szemetes zsákkal a hulladékok gyűjtésére!

-

9. Biztonsági előírások
Minden versenyző számára kötelező
minimum „E” jelű bukósisak
Legalább három pontos biztonsági öv
zárt ruházat
szélvédőt helyettesítő rács esetén Védőszemüveg kötelező!!

10. Az esemény lebonyolítása
A vezetőn kívül max. 1 utas tartózkodhat a versenyautóban. Az utasnak rendelkeznie
kell az adott versenyre utas felelősség vállalási nyilatkozattal, ami az adminisztratív
átvételen kitölthető nevezéskor.
11. Rövid szabályismertető
Feladat:
- MINDENKINEK RENDELKEZNIE KELL SAJÁT RAJTSZÁMMAL!!!
- Minél rövidebb idő alatt teljesíteni az adott szakaszt.
- Négy autó tartózkodhat csak egy futamon belül a pályán.
- Két különböző rajthelyről egyszerre elrajtolva kell megtenni a 3 kört a pályán
(ez egy futam).
- Minden résztvevő ugyanolyan hosszú pályaszakaszt használ.
- Utolsó kör a leintő, azaz Cél kör.
- Egy adott futam csak akkor értékelhető, ha 100%-ban teljesítve lett!
Értékelés:
- Az összes köridő összideje adja meg a végeredményt

Rajt:
Pálya két pontjáról történik (kijelölt rajthelyen)
Zászlós indítás lesz.
Büntetések:
- Alkohol és egyéb bódító szerek használata TILOS!!!
Fent említett szerek hatása alatt állókat azonnal kizárjuk!!!
- Szándékos feltartás TILOS!
- Szándékos ütközés, koccanás TILOS!
- Korai rajt 5 mp
- Zászlójelzések figyelmen kívül hagyása az adott körből való kizárást jelent
- Ha a nevezett autóban, nem a benevezett pilóta ül a verseny bármelyik körében,
az azonnali kizárást von maga után
- Célban a leintést kockás zászlóval jelezzük, ennek figyelmen kívül hagyása
kizárást von maga után!
- A gyűjtőpontokban és a verseny helyszínein történő szabálytalan versenyzői
magatartást szankcionáljuk!
- A versenyző a versenypályán kívül is köteles a verseny szakszemélyzetével,
rendezőkkel, nézőkkel és a versenytársakkal szemben sportemberhez méltó
magatartást tanúsítani! E kötelezettség vonatkozik a versenyzőt elkísérőkre is!
Az általuk elkövetett szabályszegések büntetését a versenyző köteles viselni!
Zászlójelzések:
- Kockás zászló: Rajtolás és célba érkezés esetén !!!
- Sárga zászló : Figyelem , Lassíts !!! Veszélyhelyzet
- Piros zászló: Azonnali állj! (vészhelyzet a pályán)

Rövid tájékozató a kategóriákhoz:
Utcai(Széria) kategória:
- Az az autó, amely átalakítás nélküli közúti forgalomban résztvevő, vagy forgalomból
kivont de nem átalakított autó. Sportkormány, alufelni, sportkipufogó esetleg
versenyülés megengedett! Minimum 3 pontos biztonsági övvel rendelkező gépjármű.
Bukócső nélküli!!!

Versenyautó /Túra/ kategóriába való nevezés minimum feltételei:
Versenyautóval történő nevezés esetén csak a kiírt feltételeknek megfelelő
autóban ülhet 2 fő! (utas csak saját felelősségére induló utas lehet, aki a
helyszínen kitöltött Utas felelősség vállalási nyilatkozattal rendelkezik,
amennyiben 18 év alatti az utas úgy pluszban egy szülői felelősségvállalási
nyilatkozat kitöltése szükséges!)
-

bukócső
négypontos biztonsági öv
külső vagy belső áramtalanító
2 kg-os porral oltó ajánlott!!!
kifogástalan fék és futómű

-

megfelelő esztétikai állapot
Szélvédő vagy rács kötelező!!!

Utcai autó /széria/ kategóriába való nevezés minimum feltételei:
/Csak a pilóta ülhet az autóban!/

-

kifogástalan műszaki állapot
megfelelő esztétikai állapot
kifogástalan fék és futómű
az akkumulátor biztonságos rögzítése
2 kg-os porral oltó ajánlott!!!

Fontos tudnivalók:
- a versenyző senkinek nem adhatja át a helyét !!!
- széria és utcai kategóriában utas nem lehet !!!
- versenyautó kategóriában az utas csak a saját felelősségére ülhet be és erről a rajt
előtt köteles nyilatkozni !!!
a pályán max. 10 cm-ig leengedett oldalsó ablaküveggel lehet menni
12. Gumikat érintő szabályok
Engedélyezett :
- Nyári
- Téli
- Vágott téli
- Slick

Murva, bütykös, rally 2000 vagy bármilyen murva gumira
hasonlító gumi, illetve Pápai nagy mintás gumi TILOS!!
(pályaminőség megőrzése érdekében)
A versenyen folyamatosan ellenőrizzük!
Ezek valamelyik használata kizárást von maga után az adott
futamból !!!

A változtatás jogát a rendezőség fenntartja!

Kecel, 2022. augusztus 10.
Elérhető szállások a közelben:
Korona Panzió:
https://szallas.hu/korona-panziokecel?ref=list&adults=2&provision=2
Sarkcsillag Vendégház, Kiskőrös:
https://szallas.hu/sarkcsillag-vendeghazkiskoros?ref=list&adults=2
M Art inn apartman, Soltvadkert:
https://szallas.hu/m-art-inn-apartmansoltvadkert?ref=list&adults=2&provision=1
Kamilla apartman, Soltvadkert: https://szallas.hu/kamillaapartman-soltvadkert?ref=list&adults=2&provision=1
Cédrus Apartman, Kiskőrös: https://szallas.hu/cedrus-apartmankiskoros?ref=list&adults=2&provision=1

