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1. Időbeosztás és helyszínek 
2019.10.29.                      A versenykiírás közzététele  

 

Versenyiroda helye: a kék tetejű épületben  

Adminisztratív átvétel helye: versenyiroda 

Technikai átvétel helye: gépátvételi sátor 

A hivatalos hirdetőtábla helye: A rajtvárakozó mellett. 

 

 

2019.11.27. (vasárnap) 
7:30-8:30 – Adminisztratív átvétel  

8:30-10:00 – szabadedzés (1X3 kör minden versenyzőnek) 

10:00 - I. futam kezdete 

12:00 – II. futam kezdete 

14:00 – III. futam kezdete 

III. futam leintése után 30 perccel – díjátadó ünnepség 

 



 
2.  Rendező 
A verseny rendezője: MGAMS Kft. 

 Címe: 2143 Kistarcsa, Balczó István u. 69/1 

 Tel: +36 20/915 4999 

 Http: www.autoszlalom.hu 

                             E-mail: majerszky.gabor82@gmail.com 

 

3.  Általános feltételek, a pálya leírása 
Pálya leírása  
      -    Hely: Kakucs, KakucsRing 

      -    Hosszúság: 1043 m 

      -    A pálya szélessége a rajtnál: 16 m 

      -    Legnagyobb szélesség: 16 m 

      -    Legkisebb szélesség:   8 m 

      -    A pálya összetétele  100% szilárd burkolat 

 

4.  A verseny tisztségviselői 
Versenyigazgató: Majerszky Gábor   

Időmérés:                                         Hegedűs Csaba 

Biztonsági főnök: Németh Szilvia                                               

 
5.  Nevezés  

A verseny hivatalos oldalán (WWW.OSZAK.HU) található on-line nevezési lap kitöltésével 

van lehetőség az előzetes nevezésre. A verseny helyszínén a rendező korlátozott számban 

fogad el jelentkezéseket, az előnevezések számának függvényében!  

 
Nevezési díj  15.000 Ft. 

A fenti összeg tartalmazza a szabadedzés díját, nevezési díjat és a depóhasználati jogot is. 

A nevezési díj a helyszínen, az adminisztratív átvételen fizetendő. 

 

     Belépési engedély 
A nézői belépés díjtalan! 

 
     Időmérés 
A versenyen fotocellás időmérés történik. 

 
6.  Verseny díjazása 

• Junior 
• 1400 ccm-ig 
• 1401-1600 ccm 
• 1601-2000 ccm 
• 2000 ccm felett 
• 4x4-turbo-prototípus 
• Rallycross Swift divízió 
• Rallycross Astra divízió  
• MX5 Kupa 
• Abszolút  



A téli versenysorozat fordulói során mind kategória,- mind abszolút értékelésnél az első 
nyolc helyezett bajnoki pontokat kap 10-1 elosztásban, mely bajnoki pontok a 
kupasorozat végső eredményét fogják meghatározni a hat futam összesítése alapján. 
A junior kategóriába licencel nem rendelkező, vagy junior licences, 18 év alatti fiatalok 
nevezhetnek, maximum 1400 ccm nagyságú gépkocsival! 
Egy versenyző maximum két kategóriába nevezhet! 
Egy versenyautóval maximum két versenyző nevezhet egy-egy alkalommal, vagy egy 
versenyző két különböző kategóriába! 
Kategória értékelésnél az első 3 helyezettet, abszolút értékelésnél az első 6 helyezettet 

serleggel értékeljük! 

A versenyen gumimelegítő használata TILOS! 
 

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 a depó helyén!  
 

9.  Biztonsági előírások 
Minden versenyző számára kötelező, minimum „E” jelű bukósisak, illetve legalább 
három pontos biztonsági öv használata. A versenyzőknek saját depó területükön el kell 

helyezniük egy minimum 2 kg. töltésű, üzemképes poroltó készüléket. 

 
10.  Az esemény lebonyolítása 

Edzés: A szabadedzésen legfeljebb 5 autó tartózkodhat egyszerre a pályán.  

A pályán lassító bóják kerülnek kihelyezésre, melyek eldöntése,- illetve kihagyása 
időbüntetéssel jár! 
Az edző és versenyfutamok alkalmával, csak a versenyre nevezett pilóta tartózkodhat a 
verseny gépkocsiban! 
 
Szabadedzés távja:                                        3 kör 

 
A futamok távja: I. futam:  3 kör. 

II. futam:              3 kör. 

III. futam:                   3 kör 

 

 
Budapest, 2019.09.15. 

 

         

 

 

__________________ 

   Majerszky Gábor 
               MGAMS Kft. 


