
 

 

 

 

 

 

 

 

                Kiegészítés a Magyar Rallycros bajnokság  

I. futamához 
 

A rendezvény értékelésre kerül: 

 
FIA CEZ RALLYCROSS BAJNOKSÁGBAN 

SLOVAKIAN NATIONAL RALLYCROSS BAJNOKSÁGBAN 

HUNGARIAN NATIONAL RALLYCROSS BAJNOKSÁGBAN 

AUSTRIAN NATIONAL RALLYCROSS BAJNOKSÁGBAN 

             CZECH NATIONAL RALLYCROSS BAJNOKSÁGBAN 

 

SLOVAKIA RING 

I. PROGRAM 
 

2017 February 7. Kiírás közzététele 
2017 Március 15. I. nevezési zárlat és nevezés normal díjjal 
2017 Március 16-tól Nevezés megemelt nevezési díjjal 

 

A verseny időterve: 
 

2017 Március 24. Péntek 
12:00 – 18:00 Verseny iroda és depó nyitva 
13:00 – 18:30 Administrativ átvétel 
13:05 – 18:30 Technikai átvétel  
 
 

 



2017 Március 25. Szombat 
07:30 – Depó nyitva/Versenyiroda nyitva 
09:00 – I. Szabadedzés 
10:00 1. Felügyelő Testületi ülés/1. futam sorsolása 
11:00 – II. Szabadedzés 
13.00 – 1. Futam kezdete 
16:00 – 2. Futam kezdete (Junior Kupa, Magyar Kupa, Historic) 

 

2017 Március 26. Vasárnap 
08:00 – 2. Futam kezdete (minden CEZ kategoria) 
09:30 – 3. Futam kezdete 

10 perccel a futam után 2. Felügyelő Testületi 
12:30 – Versenyzői Felvonulás 
13:00 – Elődöntők kezdete 
15:15 – Döntő futamok kezdete 
10 perccel a döntők után 3. Felügyelő Testületi 

16:30  Hivatalos Díjkiosztó a toronynál 
 
 
 

 

II. A rendezvény lebonyolítása 
 

A rendezvény  FIA Sport kódexe, a Közép Európai Zóna Bajnokság Rallycross 
szabályzata és a Magyar Rallycross Bajnokság 2017.-ben érvényes alapkiírásában 
meghatározott szabályok alapján kerül lebonyolításra. 

 

III. Rendező 
 

Rendező: SLOVAKIA RING AGENCY s.r.o. 
Cím: Orechová Potôň č. 800, 930 02 Slovak Republic 
Telefon.: +421 917 544 227 
Http: www.slovakiaring.sk 

E-mail: raceoffice@slovakiaring.sk 
 
 

IV. A pálya leírása 
 

A pálya megnevezése: SLOVAKIA RING 
A pálya hossza: 1 496 m 
Hossz + Joker kör: 1 524 m 
Szélesség a rajtnál: 20 m 
Max. szélesség: 20 m 
Minimum szélesség: 12 m 
Pálya összetétele: 34% murva 66% szilárd burkolat 
Elhelyezkedés: Orechová Potôň 
GPS koordináta: 48° 3' 14.00“17° 34' 14.87" 
A verseny Joker körrel kerül lebonyolításra. MAP 

 
 

http://www.slovakiaring.sk/
mailto:raceoffice@slovakiaring.sk


Átvételi pontok: 

Admin. átvétel/Verseny iroda Torony épület földszint  
Technikai átvétel         0 és 1 box 
 

V. Tisztségviselők 

 
Chairman of the Stewards:  Dušan Koblíšek  (SVK)  
Steward:    Eva-Maria Kerschner (AUT)  
Steward:    Jiři Kadlec    
(CZE) Clerk of the Course:   Gergely Éri   (HUN)  
Assistant Clerk of the Course: Jozef Vačko   (SVK)  
Assistant Clerk of the Course: Zoltán Bognár  (SVK)  
Chief of the track marshals:  Peter Jakus   (SVK)  
Secretary of the event:  Csilla Egri   (SVK)  
Chief Scrutineer:   Ing. Ján Kučera  (SVK)  
Scrutineer:    Ing. Ján Paulík  (SVK)  
Scrutineer:    František Dudáš  (SVK)  
Scrutineer:    Ján Hajdučko   (SVK)  
Scrutineer:    Robert Černý   (SVK)  
Scrutineer:    Béla Szilágyi   (HUN)  
Scrutineer:    Tamás Solti   (HUN)  
Scrutineer:    Tamás Jánossy  (HUN)  
Chief Timekeeper:   Lajos Boros    (HUN)  
Safety officer:    Peter Kevický   (SVK)  
Driver’s liaison Officer:  Milan Troška   (SVK)  
Chief medical officer:   MUDr. Andreas Jusko (SVK)  
  

 

VI. Nevezések 
  

 

 
A nevezést elekrtonikus formában kell megtenni az on-line honlapon keresztül 
www.prihlaska-sams.sk  a nevezési határidőig. A rendező ugyanezen a felületen 
keresztül www.prihlaska-sams.sk visszaigazolja a nevezést. Minden nevezett versenyző 
nyomtassa ki a kitöltött nevezési lapot és a technikai átvételi lapot. Irja alá és ezekkel 
együtt kell megjelenni az adminisztrativ átvételen. 
Az a versenyző aki a vissza igazolt nevezés után bármely okból nem tud részt venni a 
rendezvényen, az köteles a lemondást írásban (E-mail vagy Fax) a rendező felé legkésőbb 
az adminisztratív átvétel kezdeteéig megtenni. Ha ezt bárki elmulasztja, az 30 Eur 
büntetést köteles fizetni a rendező felé. 
A nevezés akkor érvényes, ha az on-line felületen keresztül azt visszaigazolják. 
 
A nevezési díjat minden versenyző az adminisztratív átvételen készpénzben fizeti !!! 

 

Nevezési díjak: SuperCars 150 € 

 Super1600 150 € 
 SuperTouringCars 150 € 

 Junior (HUN) 100 € 

 Magyar Kupa (HUN) 100 € 
 Historic cars (CZE) 50 € 

 

http://www.prihlaska-sams.sk/
http://www.prihlaska-sams.sk/


Az ár tartalmazza a nevezési djat és a depó használatot. Az első nevezési határidő 
lejárata után visszaigazolt  nevezésekre 50 Eur büntetés f izetendő . 

A versenyzőknek lehetőségük van Box bérletre (max 30 db). A boxok akkor kerülnek 
lefoglalásra, ha annak díja átutalásra kerül a rendező bankszámlájára. 

 

Boxok: 
A Boxok elérhetőek 2017 március 24.-én 19.00-tól és el kell hagyni 2017. március 26.án 
19.00 ig. A versenyzők a kulcsokat a versenyirodán a Toronyban vehetik át. A bérlet díja  
250 €/hétvége. A kulcsok kauciója 50 €., mely visszajár ha leadják. A versenyzők 
felelősek a box berendezéseiért és használatáért. 
Boxokat ezen az E-mail lehet rendelni: raceoffice@slovakiaring.sk 
 
Belépőjegyek: 

A rendező 6 belépőjegyet biztosít (1x versenyző, 5x szerelő) és 2 db depó belépőt a 
gépkocsik részére. A gépkocsi behajtás a depóba a SLOVAKIA RING főbejáratán 
keresztül. A csapatok ezen felül az adminisztratív átvétel alatt a versenyirodán tudnak 
kedvezményes belépőjegyeket vásárolni.(8 € /jegy)  
 
Versenyzői biztosítás: 
Minden versenyzőnek rendelkeznie kell versenyzői felelősség biztosítással. 
Magyar B és U licenccel rendelkező versenyzőknek az MNASZ titkárságon kell a hétvégére 
felelősség biztosítást kötni. Ekkor kerülhetnek fel a csoportos rajtlistára. 
 

 

VII. Egyebek 
 

Minden versenyzőnek rendelkeznie kell egy műanyag szerelő ponyvával (minimum 
dimensions 4X  5 meters) melyen a szerelést kell elvégezni.  
A depóba csak az engedéllyel rendelkező gépkocsik és személyek léphetnek be. Minden 
versenyautóhoz  ( 10 x 5 m) terület tartozik depózásra. 

 

Minden versenyzőnek be kell tartania a rendező szabályait aki a  SLOVAKIA RING 
AGENCY, Ltd. 

Mindenki köteles betartani a depó területén a közlekedési szabályokat. A depóban a 
maximális sebesség 30 km/h. 

Mindenki tartsa be a környezetvédelmi szabályokat. Olajat vagy más kőolaj származékot 
csak az arra kijelőlt helyen és tartályokban szabad elhelyezni. 

Trélereket minden versenyző köteles az arra kijelölt, depón kívüli helyre kivontatni. 

A pálya és a depó teljes területén tilos bármely gödröt vagy lyukat fúrni. Aki ezt megsérti 
50 Eur büntetést köteles fizetni. 

A kijelölt szerviz utakat tios elfoglani. Ezeket mindig szabadon kell hagyni. Aki ezt megsérti 
200 €. büntetést köteles fizetni. 
 

 

VIII.  Biztonsági szabály 
 

Minden versenyző köteles a saját depója területén egy db minimum 5 kg-os tűzoltó 
palackot elhelyezni. 

mailto:raceoffice@slovakiaring.sk


 

IX. Átvételek 
 

Adminisztrativ átvétel 
2017 Március 24.-én pénteken 13.00-18.30 SLOVAKIA RING versenyirodán a torony 
földszintjén.. 
Minden versenyző személyesen vesz részt.  
A következőket kell bemutatni: 

a. kitöltött nevezési lap 

b. nevezői és versenyzői licenc (egészségügyi fehér könyv) 

c. kitöltött technikai lap 

d. FIA or ASN Technikai gépkönyv 
 

Technikai átvétel 

A technikai átvétel 2017 március 24.én pénteken 13:05 től 18:30 ig a 0 and 1 Boxban.  
A következő dokumentumokat és felszerelést kell bemutatni: 

e. Kitöltött technikai lap 

f. FIA vagy ASN gépkönyv 

g. Versenyző biztonsági felszerelései (sisak, overall, cipő, etc.) 
 

Az átvételek lezárása után érkező versenyző gépkocsiját, csak a Felügyelő Testület 
engedélyével lehet átvenni, ezt előre kell írásban jelezni. 

    Zajmérés 
Mindenversenyzőnek be kell tartania a  100 dB zaj limitet. Ezt a versenyen a szabályok szerint 
mérni fogják. 
Rajtszámok 
Minden rajtszámnak előre fel kell kerülni a versenygépkocsikra. Rajtszámok a Nemzeti 
szabályoknak megfelelően. 
Kötelező reklám 

Minden versenyző köteles helyet biztosítani a rendező által kiadott kötelező reklámnak 
mérete (500x100 mm). 

 

X. A verseny lebonyolítása 
 

Edzések 

Szabad edzéseken egy futamban 8 gépkocsi hajthat fel.Minden versenyzőnek legalább 
egy mért kört kell teljesítenie. Aki ezt nem tudja teljesíteni annak rajthoz állását a Felügyelő 
Testület dönti el. 
Edzések: 3 kör (2 alkalommal) 

 

Előfutamok 
3 előfutam kerül megrendezésre 

     Előfutamok távja: 4 kör 
 

Elődöntő és döntő 
Rajtrács 6 autó (2-2-2). Két elődöntő és egy döntő kerül megrendezésre. 9 autónál 
rendeznek elődöntöt. Az alatt csak döntő kerül megrendezésre. Elődöntő távja 5 
kör   Döntő távja 6 kör  
 

     Óvások 
Óvás beadása, az eredmény kifüggesztésétől számított 30 percen belül írásban a 



Versenyigazgatónál. Az óvás díja 500 Eur, melyet a versenyigazgatónál kell leadni. 
 

XI. Egyebek 
 

Tűzgyújtási szabályok 

A depó teljes területén tilos mindennemű nyílt láng, gáz vagy bármely tűzveszélyt okozó 
eszköz használata. Grillezni a depóban és a boxokban kizárólag elekrtomos vagy nem 
nyílt lángú eszközzel lehet. Ennek megsértése 250 Eur bírságot von maga után. 
 
Biztonsági rendelkezés 
Be kell tartani a SLOVAKIA RING complexum biztonsági szabályait. A depóban tilos 
minden nagy zajjal járó tevékenység 22:00 és 06:00 között. Ebbe bele tartozik a 
versenyautók hangolása is.  
 

     
Budapest 2017. Február 25. 

 
 
Budai Ferenc  
Szakágvezető sk. 
 
MNASZ regisztrációs szám: K-83/2017.03.08 


