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Winter Race – ABAÚJVÁR – 3.Forduló 
VERSENYKIÍRÁS tervezet 
2022.12.11 – Abaújvár volt TSZ telep 

 

Rendező:     

Rendező: Stift Racing Kft. (TBK Autosport) 

Cím: 1035 Bp. Szentendrei út 2/B 1/6 

Adószám: 27734058-2-41 

Rendező: Tamás Gyula 

Rendező Bizottság Tagjai: Kovács Krisztián 

Versenyigazgató: Bukulya István 

Technikai ellenőr: Németh Alex 

Időmérés: Hegedűs Csaba , Autoszlalom.hu 

Biztonsági vezető: Horváth László 

MNASZ Regisztrációs azonosító szám: 00030805 

 

Helyszín:              

Abaújvár (9-es kilométerkőnél lévő volt TSZ telep) 

GPS koordináta: (48.5312764, 21.3195675) 

Verseny időpontja: 2022.December 11. Vasárnap 

Pálya jellege: 85% Beton , 15% Murva 

Pálya hossza: 1300 méter 

Verseny össztáv:  3x1300 méter , 3,9 km 

Lebonyolítás:     

Amatőr Szlalom verseny. A versenyen 3x2 kört kell teljesíteni. A rajtoltatás a rajtszámok 

szerint növekvő sorrendben történik. A rajtoltatás nem azonos időközönként történik, 

hanem sportbírói egyeztetés után rajtban álló versenyző rajt jelzésre kezdi meg a  mért 

futamot. A cél után STOP zóna kerül kialakításra, ahol a futam teljesítése után a megállás 

minden résztvevő számára kötelező. Az értékelésbe mind a 3 futam összesített ideje 
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beletartozik. Az időmérés fotocellás időmérő berendezéssel történik. Az időmérés ellen 

óvásnak helye nincs! A futamok számában a rendezőség a változás jogát fenntartja! 

Kedvezőtlen időjárás esetén a verseny elhalasztásra kerül! 

Minden versenyző köteles a kijelölt segítő személyzet utasításait követni. 

 

 

 

Technikai feltételek:     

Ruházat:  

 - Zárt ruházat használata KÖTELEZŐ! 

 - E jelzéssel ellátott bukósisak használata KÖTELEZŐ! 

 - Amennyiben a versenygépjárműben engedélyezett az utas részvétele, neki is KÖTELEZŐ a 

zárt ruházat és az E jeles bukósisak használata! 

Autók: 

- Bukócső nem kötelező, de erősen AJÁNLOTT! 

- Bukócső nélküli autóban csak a versenyző utazhat. 

- Forgalmi engedély és érvényes műszaki vizsga megléte nem kötelező 

- Bukócső nélküli autókban a gyári ülés csak gyári sértetlen rögzítéssel elfogadott és a 

hozzá tartozó gyári megfelelően működő biztonsági övvel. 

- Amennyiben az autóba a gyári ülés sportülésre cserélődik, a 4 pontos biztonsági öv 

használata kötelező. 

- Bukócsővel rendelkező autókba a kagyló ülés és a 4 pontos biztonsági öv használata 

elfogadott. 

- Az autókba porral oltó nem kötelező, de erősen AJÁNLOTT! 

- Főbb karosszéria elemek megléte ajánlott. 

- Megfelelően működő fékrendszer kötelező! 

- Üzemanyag tank és akkumulátor fix rögzítése KÖTELEZŐ! 

- Első szélvédő megléte és sértetlensége KÖTELEZŐ! Kivétel ez alól a bukócsővel 

rendelkező Cross Autók! 

Technikai kérdésekkel kereshetitek a technikai ellenőrünket minden nap 17:00 óra után. 

Németh Alex (Miniuborka) : 06 30 949 4198 
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Szervízpark:     

A szervizpark területe murva talajú. A szerviz terület foglalása egyénileg történik. A 

szervizpark területére a nevezett versenyautón kívül maximum 1 db szervizautó 

tartózkodhat. Trélerek számára külön kijelölt parkolót alkalmazunk! A trélereket a Tréler 

parkolóba köteles mindenki beállítani a verseny idejére! 

Szervizterületen KÖTELEZŐ versenyzőnként 1 db minimum 120 literes szemetes zsák, 

valamint egy darab minimum 4 kg-os porraloltó készülék, amit az átvételekkor a 

rendezőség ellenőrizni fog. A verseny végén a szervizterületről mindenki kötelessége a saját 

szemetét elvinni. Aki a szabályt megszegi, következő versenyre való nevezése eltiltásra kerül! 

Időterv:      

December 11. vasárnap: 

- 06:00 – 07:30 Szervizterület foglalás 

- 06:00 – 07:30 Adminisztratív és Technikai Átvétel 

- 06:30 – 07:30 Pályabejárás Kizárólag GYALOGOSAN! 

- 07:30 – 08:00 Versenyzői eligazítás 

- 08:00 – 10:30 Verseny (1.futam) 

- 10:40 - 14:00 Verseny (2.futam) 

- 14:10 - 17:00 Verseny (3.futam) 

- 17:30 Díjkiosztó (vagy az utolsó autó célba érkezése után fél órával) 

Kategóriák:     

- I.Kategória (0-1300ccm) 

- II.Kategória (1300 – 1600ccm) 

- III.Kategória (1600 – 2000 ccm) 

- IV.Kategória (2000 ccm felett, Turbo, 4WD) 

Nevezés és részvételi feltételek:     

- A nevezők a nevezési lap aláírásával kijelentik, hogy a rendezvény szabályzatát, valamint 

a rendezők utasítását elfogadják és 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. 

- A pályán felépített mesterséges lassítók rombolásáért 5 mp időbüntetés jár! 

- A szabályok nem ismerése nem mentesít a szabályok be nem tartása alól! 
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Nevezés menete:     

ELŐREGISZTRÁCIÓ KEZDETE: November 25. péntek 

Előnevezési díj: 25.000 Ft (Tartalmazza az Áfát) + 2.500 Ft Extrém biztosítás 

Dupla nevezés lehetséges, de azt a nevezési felületen fel kell tüntetni. 

Azonos kategóriában történő dupla nevezés esetén csak a jobb eredmény kerül értékelésbe 

a rendezvény végén. 

Előnevezést a hivatalos eseményben található felületen kell végre hajtani. 

Előnevezés nélküli helyszíni nevezés is lehetséges, amelynek a díja: 29.000 Ft + 2.500 Ft 

Extrém biztosítás 

Nevezési díj megfizetése KIZÁRÓLAG utalással történik, ennek határideje: 2022.12.04 

Utaláshoz szükséges adatok: 

- Kedvezményezett: Stift Racing Kft. 

- Bank: Takarék Bank Zrt. 

- Számlaszám: 50463763-10002405-00000000 

Utalásnál a közlemény rovatban a nevező Neve és Autója típusát kérjük feltüntetni. 

A rendezvény megtartásához minimum 30 nevező szükséges. A nevezők létszámát 40 fő 

felső limitben határozza meg a rendezőség! 

Előnevezési zárlat: 2022.12.04 Vasárnap 

Az előnevezés csak abban az esetben lesz elfogadva ha a nevezési díj megérkezik a 

számlára. Helyszíni nevezést csak az adminisztratív átvétel végéig tudunk elfogadni, a 

futamok megkezdése után már nem! 

Annak a nevezőnek, aki 18.életévét be nem töltötte kötelessége magával hozni a kitöltött és 

aláírt szülői hozzájárulási nyilatkozatot! 

DROGOK, ÉS ALKOHOL befolyásoltsága alatt álló versenyző azonnali kizárásban részesül, és 

el kell hagynia a rendezvény területét! 

Értékelés:     

ABSZOLÚT 1.-3.Hely – Serleg díjazás 

KATEGÓRIÁK 1.-3.Hely – Serleg díjazás 

JUNIOR KUPA (18 év alatti versenyzők) – 1.-3.Hely Serleg díjazás 

NŐI KUPA 1.-3.Hely Serleg díjazás 

Behajtás:     
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Nézők számára a rendezvény látogatása lehetséges, 500 Ft-os belépődíj ellenében. 

A rendezvényen nem kell belépőt venni a nevezett személynek, plusz egy vele érkező 

személynek. 

A rajtszámokat a jobb első ajtóra, jól látható helyre kell ragasztani. Amennyiben egy autón 

több rajtszám van, csak az aktuálisnak szabad olvashatónak lennie. 

Díjkiosztó:     

A díjkiosztó az utolsó autó célba érkezése után 30 perccel várható. 

 

Biztosítás:     

A rendezvény egészségügyi biztosítását az Országos Mentő Szolgálat szakemberei végzik 1 

darab gépjárművel. 

A technikai mentés biztosítását a Gönci Önkéntes Tűzoltó Egyesület végzi 1 db 

gépjárműfecskendővel, 2 fővel. 

Hivatalos Facebook esemény: Winter Race 2022/23 – Abaújvár a VB Autóüveg Kupáért 

Hivatalos Facebook oldal: TBK Autosport 

E-Mail: tbkautosport@gmail.com 

 

Kapcsolat:  

- Tamás Gyula (rendező): 06 70 649 1966 

- Kovács Krisztián (rendező bizottsági tag): 06 70 602 0577 

- Bukulya István (rendezőbizottsági tag): 06 70 621 5996 

- Németh Alex (technikai ellenőr): 06 30 949 4198 
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Pályarajz:     

 

 

Engedélyezett gumiabroncsok:     

Mivel a téli évszakba léptünk ezért fenn áll az esélye a havas útburkolatú versenyeknek. 

Amennyiben havas, latyakos , jeges útburkolat áll rendelkezésre a verseny napján, akkor a kis 

szöges gumik használata engedélyezett. A szöges versenyabroncsok használatát nem áll 

módunkban engedélyezni! 
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Fényszórók:     

Az időterv miatt a 3.futam egy részét sötétben kell majd teljesíteni, Ezért minden benevezett 

autón legalább az első világításnak működnie kell. Kiegészítő fényforrások felszerelése 

engedélyezett, és a gyári lámpa ki is váltható egyéb kiegészítő fényforrással. Azoknak a 

versenyzőknek akiknek az utolsó futamban nem működik az első világítás, a rajtengedélyét 

megvonjuk az esetlegesen bekövetkezhető balesetek miatt. 

 

 Lassítók:     

A kijelölt pálya több pontján is mesterséges lassítókat alkalmazunk, amiknek a mérete a 

következő lehet: 

- Soronkénti 10 méter távolság 

- Soronkénti 15 méter távolság 

A lassítók érintése, odébblökése, feldöntése miatt 5 másodperc időbüntetés jár minden 

hibázás alkalmával. 

 Állomások:     

Rajtvárakozó: A rajtvárakozóba történő beállás után már szervizelésre nincs lehetőség. 

Rajt állomás: A Rajt állomásra érkezve a versenyzőknek már beöltözve, bekapcsolt biztonsági                       

övvel és bekapcsolt bukósisakba kell beállni, hogy a rajtjelre azonnal el tudja hagyni a 

rajthelyét. (Jelölése: Piros alapon fekete zászló) 

Cél állomás: A fotocellás időmérés itt ér véget. A cél állomáson áthaladva azonnali lassítás 

kötelező. (Jelölése: Piros alapon kockás zászló) 

Stop állomás: A célbaérkezés után a Stop állomást biztonságos sebességgel kell 

megközelíteni és a tábla vonalába a megállás kötelező! Aki a Stop állomásnál a megállást 

elmulassza az először 20 másodperc időbüntetésben részesül, második alkalommal a 

versenyből való kizárással. (Jelölése: Piros alapon STOP felirat) 

 


