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1. Időbeosztás és helyszínek 

Versenyiroda helye: 2022.10.22-én Királyszentistvánon a Községház 
(Királyszentistván, Rózsadomb u.) egyik termében. 2022.10.23-án az R-Cup 
Challenge kihelyezett sátránál a szervízterület mellett. 

Adminisztratív átvétel helye és ideje: 2022.10.22. szombat 12:00-től- 17:00ig a 
versenyirodán, megjelenni a versenyzőnek szükséges. Kinyomtatott nevezési lappal, 
nevezési díjat igazoló szelvénnyel, személyes iratokkal.  
Vasárnap 6:30-tól-8:00-ig van lehetőség pótátvételekre. 

Technikai átvétel helye és ideje: 2022.10.22. szombat 12:30-tól- 17:30ig 
Királyszentistvánon a pálya melletti füves területen (vasárnapi szervízpark területén) 

2022.10.23. vasárnap 
 06:30 - 8:45 Pályaépítés 
8:45  Versenyzői eligazítás 
09:00 1. futam  
11:00 2.futam  
13:00 3.futam  
15:00 4.futam 
17:45 Díjkiosztó tervezett időpontja(a versenyirodán) 
 
 
2. Rendező 

A verseny rendezője: SportEvo Kft. 
Címe: 8082 Gánt, Fő u. 9. 
Tel: +36 20 333 5774 
E-mail: rcupchallenge@gmail.com 

3. Általános feltételek, a pálya leírása 
 

- Hely: Királyszentistván,. Kizárólag egy irányba!  - Hosszúság: 4100 m, 4 
versenyfutam össz.:16,4 km 
 
 



- Szervízpark: Királyszentistván 8195.sz fő út(kb. 2 km hosszúságban). Kérünk 
mindenkit az autók alá ponyvát elhelyezni és a szemetet szemetes zacskóba gyűjteni 
szíveskedjen. Ezek 
elmulasztása 20.000.-Ft-ig terjedő pénzbüntetést vonhat maga után. A keletkezett 
szemét elszállítása a verseny után mindenkinek a saját feladata.  

- A pálya összetétele 95% murva, 5% aszfalt 

4. A verseny tisztségviselői 
 

Versenyigazgató:    később kerül megnevezésre 
Felügyelő:     Bertalan Zsolt, Bertalan Márton 
Gépátvétel vezetője:   Szalay Gergő 
Időmérés:     később kerül megnevezésre 
Rescue:  Specialrescue, Hadnagy Zoltán 
Egészségügyi mentés:   OMSZ 

5. Nevezés 
 

Nevezés: Nevezni kizárólag az R-Cup Challenge Facebook oldalán közzétett 
linken található űrlap kitöltésével lehet: 

A nevezés kizárólag a nevezési díj beérkezésével együtt érvényes. A nevezési díj a 
verseny megkezdéséig foglalónak minősül! Amennyiben a nevező Versenyző a 
verseny előtti négy napig (2022.10.18-ig) jelzi visszalépési szándékát, úgy a 
nevezési díj 100%-t visszakapja. Amennyiben az említett időszakon belül kerül a 
nevezési szándék lemondásra, úgy a nevezési díjat elveszíti. 

Nevezés kezdete: 2022.10.10. 17.00 

Nevezési díj: 40.000.-Ft/ nevezés (Dupla nevezés lehetséges!) 
Biztosítási díj: 5000 Ft, mely tartalmazza a felelősségbiztosítást és extrém 
biztosítást is. 

A nevezési díj a következő bankszámlára utalandó: 

Kedvezményezett:   SportEvo Kft. 
Bankszámlaszáma:  10100840-06292500-01003006    Budapest Bank 
          Közlemény rovatban a nevező Versenyző nevét kérjük feltüntetni! 

Időmérés 
Fotocellás időmérés, a négy mért idő közül a legjobb három idő összideje 
alapján kerül a Versenyző értékelésre. 
 
 

 



6. Verseny díjazása 

Kategóriák: 
R-Cup Challenge (bukócsővel rendelkező autók) 
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 
Női kupa 
Gyerek kategória 
 
Licence 2WD 
Licence 4WD 
Just4Fun(látványkategória) 
 
ABSZOLÚT 

Kategória értékelésnél az első 3 helyezettet, abszolút 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 lap aláírásával 
kijelentik, hogy a rendezővel szemben kártérítési igényt nem támasztanak, 
ill.  kártérítési igényükről lemondanak. 

 

8. Környezetvédelmi előírások 

Minden versenyzőnek rendelkeznie kell alsó ponyvával a depó helyén, illetve 
szemeteszsák elhelyezése kötelező. 

9. Biztonsági előírások 
 

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. sárvédő gépháztető). Csak zárt karosszériával rendelkező 
autók indulhatnak. 
Világító berendezések nem kötelezőek. Gumi szabadon választható, 
engedélyezett a murva gumi, bütykös gumi használata! 

 

Kötelező felszerelés: Igényesen megépített bukóketrec. Futam alatt becsatolt 
„E” jelzésű sisak és minimum 3 vagy 4 pontos biztonsági öv használata 
kötelező (ez esetben a beépítés az FIA J függelék 253.6 szerint) . Acélcsavarral 
rögzített ülés (amit használnak a versenyzők) Fix vagy dönthető Kagylóülés (ez 
esetben a beépítés az FIA J függelék 253.16 szerint) illetve eredeti, széria, 
módosítatlan sportüléssel szerelt jármű is elfogadott, zárt ruházat és lábbeli, 
csavarkötéssel rögzített akkumulátor, cseppmentes üzemanyag-ellátó 
rendszer, hibátlan fék és kormányberendezés, tökéletesen záródó ajtók, 
fedelek. oldal üveg max. 2 ujjnyira leengedve. Védő felszerelések nem 
megfelelő használata esetén nem rajtolhat, olyan sérülése esetén hogy 
továbbiakban funkcióját nem látja el kizárással jár….(pl: bizt. öv rögzítés 
kiszakad, sisak csat eltörik). 

Reklámok: A rendező kötelező reklámok viselését írhatja elő. 

Rajtszámok: A rendező biztosítja, átvenni az adminisztratív átvételkor, a két 
oldalajtóra kell kihelyezni. A rajtszámok rendezői engedély nélküli megvágása, 
máshova történő felhelyezése a nevező kizárását eredményezheti. 

10. Az esemény lebonyolítása 

A verseny lebonyolítása:  

A versenyen az autók 40 másodperenkénti rajtoltatásban mennek.   

A versenyen ún. hangosautó fog működni, mely tájékoztatja a nézőket és a 
biztonságos nézői pontokra irányítja őket! A hangosautó fogja levezetni az 
éppen visszavezetendő mezőnyt is. 

Résztvevők: a Versenyzők számát 110 versenyzőben maximáljuk. 
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 rendező fenntartja jogát az esetleges nevezés 
elutasítására. 
A gépkocsiban 2 személy is tartózkodhat a futam ideje alatt, 1 fő versenyző és egy fő 
utas, és mindkét személy köteles betartani a biztonsági követelményeket. A 
versenyen több utas is vihető (egy futamon egy). A nevezési díj a versenyzőre 
érvényes ezen felül kérjük megjelölni az utasok adatait. Plusz utas biztosítási díja 
1000Ft/Fő/verseny. A versennyel nem összefüggő tárgyak futam közbeni szállítása is 
tilos a járműben (pl: üzemanyag kannába a pálya túloldalán lévő szervízparkba) és 



amit a versennyel összefüggően indokoltan szállít azt megfelelően rögzíteni kell, hogy 
a futam közben elszabadulása esetén ne veszélyeztessen semmit. 
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. 

Szerviz: A szervizparkban a megengedett maximális sebesség: 10 km/h! Tilos a 
gumifüstölés! Bármilyen nem megfelelő vezetői magatartás a versenyző kizárását 
vonhatja maga után. 

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 nevezők, vagy 
kisegítő személyzetük kárigényt nem nyújthatnak be. Vitás esetekben a verseny 
főrendezőjének a határozata a mérvadó. 
 

Utasfelelősségi nyilatkozatot a versenyirodán az adminisztratív átvételen van 
lehetőség leadni. 

 

Egyéb információ: 
rcupchallenge@gmail.com 

Bertalan Márton +36203335774 

 
Partnereink: 
 
 
 

 

 

 

           

   
 


