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Bevezető:  
Egy sikerekben gazdag 2022 után 2023-ban sem áll meg az R-Cup Challenge 
sorozata. Az alappillérek és elképzelések maradnak, mósodítások és 
szabályváltozások azonban történtek hiszen lépést kell tartanunk az új Sprint és 
Mini Sprint szabályokkal is. Mit kínálunk? A már meglévő, jól bevállt és népszerű 
helyszínek mellett érkeznek új és izgalmas kihívások, de a lényeg változatlan: 
Egy izgalmas, és megfizethető országos amatőr sorozat NEKTEK! 

 
R-Cup Challenge tervezett helyszínei:   
 
- Mezőkövesd Repülőtér (R-Cup Challenge és R-Cup Street) 
- Cered (R-Cup Challenge) 
- Királyszentistván (murva) (R-Cup Challenge) 
- Kiskunlacháza Repülőtér (R-Cup Challenge és R-Cup Street) 
- Parádsasvár (R-Cup Challenge) 
- További helyszínek egyeztetés alatt… 
 
R-Cup Challenge résztvevői:   

Az amatőr sorozat bárki előtt nyitva áll, akinek gépjárműve megfelel az R-Cup 
Challenge feltételeinek. 
A 2023-as évtől az éves értékelésben csak az tud részt venni, aki az éves 
regisztrációs díjat kifizeti, és minimum 3 fordulón részt vesz. Aki ezen feltételeket 
teljesíti, pontokat szerezhet az éves értékelésben, ha nem akkor esetlegesen kupát 
kap az éppen aktuális fordulón, de bajnoki pontokat nem. Tehát aki nem kíván a 
bajnoki pontversenyben résztvenni, természetesen indulhat az egyes versenyeken, 
értékelve is lesz, de bajnoki pontot nem kap. 

Kategóriák:   

Az R-Cup Challenge, vagy az R-Cup Street Challenge bajnokságban lehetőség van 
vagy csövezett, vagy cső nélküli/utcai autókkal indulni. A bukócsővel, bukókerettel 
rendelkező gépjárművek az R-Cup Challenge bajnokságban értékelhetők, az utcai-, 
illetve bukócsővel NEM rendelkező gépjárművek az R-Cup Street Challenge 
bajnokságban szerepelhetnek.  
A 2023-as évtől az R-Cup Challenge bajnokságban a gyári specifikációjú autók (R5, 
R4, R3, R2, Rallye4 stb.) CSAK A LICENSZ kategóriákban kerülnek 
értékelésre(kivéve GYEREK kategória). 
  
Az R-Cup Challenge autóira vonatkozó feltételek:  
- Bukócső, bukókeret   
- Besorolás kategóriánként 2500Ccm-ig, és az felett.  
- Megfelelő műszaki állapot  
- Műszaki, érvényes forgalmi nem kötelező 



  
 Az R-Cup Street Challenge autóira vonatkozó feltételek:  
- Bukócső, bukókeret nélkül  
- Műszaki, érvényes forgalmi nem kötelező   
- Besorolás kategóriánként, köbcenti alapján.  
  
  Ezeken felül a kategóriák, értékelések:  
  
- ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS (Mind a két bajnokságban)  
  
- R-Cup Challenge KATEGÓRIÁK  
 - Túra 1300 
   (1300Ccm-ig, kétkerékhajtású, turbófeltöltő nélküli autók) 
- Túra 1600   
   (1300-tól 1600Ccm-ig, kétkerékhajtású, turbófeltöltő nélküli 
autók)  
- Túra 2000   
   (1600Ccm-től 2000Ccm-ig, kétkerékhajtású, turbófeltöltő nélküli autók) 
- Túra 2000+  
   (2000Ccm felett, két-, vagy összkerékmeghajtású, és/vagy 
turbófeltöltővel rendelkező autók, Proto autók) 
- Lada Gr.A (automatikus értékelés) 
    (kaburátoros Ladák)    
- Lada Gr.H -1600 (automatikus értékelés) 
    (1600Ccm alatti Ladák)    
- Lada Gr.H +1600 (automatikus értékelés) 
    (1600Ccm feletti Ladák) 
  
- R-Cup Street Challenge KATEGÓRIÁK  
  - Street -1600 
     (1600Ccm-ig, kétkerékhajtású, turbófeltöltő nélküli autók) 
  - Street -2000  
    (2000Ccm-ig, kétkerékhajtású, turbófeltöltő nélküli autók)  
  - Street +2000  
    (2000Ccm feletti, két-, és összkerékmeghajtású, és/vagy turbófeltöltővel 
rendelkező autók)  
 - Lada Street 
    (Széria, illetve széria közeli, utcai Ladák) 
 
- Gyerek kategória 
  - 2023-tól külön éves bajnokság indul a 18 éves, vagy az alattiak 
számára. Értékelésbe számító helyszínekről bővebben hamarosan…. 
 
    



Biztonsági előírások:   
  
Technikai szabályok (R-Cup Challenge bajnokság):  

Ülések, övek:  
- Minimum 4 pontos biztonsági öv, megfelelő rögzítésben  
- Kizárólag kagylóülés, a rögzítés minimum 4 ponton történjen meg  
  
Bukócsövek, bukókeretek:  
- Megfelelő, technikailag és minőségileg kifogástalan állapotú bármilyen bukócső, 

bukókeret.  
  
Belső, külső rendszerek:  
- Minimum belső áramtalanító  
- Poroltó (1 db 4 kg-os, vagy 2 db 2 kg-os) 
  
Ruházat:  
- Minimum „E” jelű bukósisak, „kék címkés” AJÁNLOTT! 
- Lejárt homológ, vagy zárt overál KÖTELEZŐ  
  
Technikai szabályok (Street bajnokság):  
  
Ülések, övek:  
- Gyárilag beszerelt ülések, biztonsági övek (szakadás mentesen), vagy kagylóülés, 

versenyöv.   
  
Belső, külső rendszerek:  
- Poroltó használata KÖTELEZŐ (1 db 2 kg-os) 
  
Ruházat:  
- Minimum „E” jelű bukósisak  
- Minimum zárt ruházat, és zárt cipő  
   
Gépátvétel:   
   
Az R-Cup Challenge gépátvételén kizárólag kategória besorolása, ellenőrzése és 
regisztrációs díj kifizetése történik, ami rövid időt fog igénybe venni.  

 
 
 
 
 
 
 



Nevezés menete:   
2023-tól bevezetjük az éves regisztrációt (fentebb írtunk róla). Akinél fent áll az éves 
regisztráció, az az éppen aktuális futam nevezésének a megnyitása előtt 1 nappal már 
leadhatja nevezését a fordulóra! Ezzel is elkerülve azt a tavalyi évben sokat látott 
problémát, hogy a bajnokságban pontokért harcolók várólistára kerüljenek, vagy éppen 
a versenyre el se jussanak. FONTOS, amennyiben valaki duplán(2 kategóriában is) 
kíván értékelve lenni, úgy duplán(2x) kell az éves regisztrációt is leadni! A kupa 
értékelés nem számít külön kategóriának(pl.:Lada Gr.A). Az éves regisztrálók állandó 
rajtszámot kapnak az idei összes rendezvényünkre, amin indulni kívánnak. A 
regisztrációs linket hamarosan közzétesszük! 

Éves regisztrációs díj: 20.000.- Ft/kategória 
 
Kupasorozat szervezője: SportEvo Kft., 8082 Gánt Fő u. 9   

  
Értékelés:  
Minden megrendezett kategória 1-3. helyezettjeit serleggel díjazzuk. Csak a pilóták 
kerülnek értékelésre!   
 
 
Gumiszabályok:  
R-Cup Challenge: Nem kerül meghatározásra. 
 
R-Cup Street Challenge: Rally slick, pálya slick vagy egyéb versenycélra fejlesztett 
gumiabroncs nem engedélyezett a Street kategóriákban. Amennyiben valaki nem 
engedélyezett abronccsal áll rajthoz, úgy nem kerül értékelésre, csak Licence 
kategóriákban! 
 
 
  
Bajnoki pontok (Abszolútban, és a kategóriákban egyaránt):   

1.hely   25p   

2.hely   18p   

3.hely   15p   

4.hely   12p   

5.hely   10p   

6.hely   8p   

7.hely   6p   

8.hely   4p   

9.hely   2p   

10.hely   1p   



 
Egyéb információk:   

 
E-mail: rcupchallenge@gmail.com 

Telefon: +36 20/333-5774 Bertalan Márton   
Facebook: R-Cup Challenge   
       
   Mindenkinek sikeres versenyzést 
kívánunk!  

 


