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I.  PROGRAM  

 
2016.február 1.   Kiírás közzététele és nevezések kezdete 
2016.február 29.   Nevezési zárlat normál díjjal 
2016.március 1.-től  Nevezés emelt díjjal 
  
 
IDŐTERV : 
 
2016. március 11. péntek 
13:00 – 22:00   Depó nyitva tartása 
17:00 - 19:00   Adminisztratív átvétel 
17:05 - 19:00   Technikai átvétel 
 
2016.március 12. Szombat 
6:00 -   Depó nyitás 
7:30 -   Versenyiroda nyitás 
07:30 -  10:00   Adminisztratív átvétel 
07:30 – 10:00   Technikai átvétel 
10:30   Első Felügyelő Testületi ülés 
11:00 –   I. Szabadedzés 
12:00 -    Első Előfutam besorolásának kifüggesztése 
13:00 –   II. Szabadedzés 
14.45 –   Első Előfutam 
17:00 -   Második Előfutam (JuniorKupa, Magyar Kupa) 
 
 
2016.március 13. Vasárnap 
8:00 -   Második Előfutam  (CEZ kategóriák) 
10:00 –     Harmadik Előfutam 
10perccel az Előfutamok után 
   Második Felügyelő Testületi ülés  
12:00 -   Versenyzők bemutatása 
12:30 –      Elődöntők 
14:30 –        Döntők 
10perccel a Döntő futamok után 
   Harmadik Felügyelő Testületi ülés 
17:30   Hivatalos díjkiosztó – Torony pódiumon  
 

II. RENDEZÉS 
 

A rendező megrendezi a 2016.évre érvényes FIA, CEZ és nemzeti szabályok 
alapján. az FIA Közép-Európai Zóna Rallycross Bajnokság, és a Szlovák, Osztrák, és 
Magyar Nemzeti Rallycross Bajnokság futamát.   
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III. RENDEZŐ 
 
Rendező:     Slovakia Ring Agacy s.r.o. 
Cím :    Orechová Potôň č. 800, 930 02 Slovak Republic 
Telefonszám:    +421 917 544 227 
http:      www.slovakiaring.sk 
E-mail:    raceoffice@slovakiaring.sk 
 
 

IV. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK, PÁLYA 
 
Az esemény a CEZ szabályok szerint kerül értékelésre. 
 
Pálya leírása: 
Helyszín:    Slovakia Ring 
Pálya hossza:   1250 m 
Szélesség a rajthelynél:  20 m 
Maximális szélesség:  20 m 
Minimális szélesség:  12 m 
Felület:    35% föld és 65% aszfalt 
Elhelyezkedés:   Orechová Potôň 
GPS koordináták:   48° 3' 14.00"  17° 34' 14.87" 
A verseny Joker körrel kerül lebonyolításra. 
 
Térkép 
 
Elhelyezkedés : 
Versenyiroda   Torony földszintjén 
Adminisztratív átvétel Torony földszintjén  
Technikai átvétel   Box 0. és box 1. 
Hivatalos hirdetőtábla Torony bejáratánál 
 
 
Az esemény értékelésre kerül: 

- FIA Közép-Európai Zóna Rallycross Bajnokság 
o SuperCars 
o Super1600 
o SuperTouringCars +2000 
o SuperTouringCars -2000 

- Osztrák Nemzeti Rallycross Bajnokság 
o Nemzeti előírások alapján 

- Nyílt Magyar Rallycross Bajnokság 
o Nemzeti előírások alapján 

- Szlovák Nemzeti Rallycross Bajnokság   
o Nemzeti előírások alapján 

 

http://www.slovakiarring.sk/
mailto:raceoffice@slovakiaring.sk
https://www.google.com/maps/place/Slovakia+Ring/@48.055423,17.570925,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x93ba1829e9cb409a?hl=hu-HU
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V.  TISZTSÉGVISELŐK 
 
Felügyelő Testület Vezetője: Dušan Koblíšek  (SK) 
Felügyelő:    Eva-Maria Kerschner (A) 
Felügyelő:    Jiri Kadlec   (CZ) 
Versenyigazgató:   Cselényi Balázs  (H) 
Versenyigazgató helyettes: Jozef Vacko   (SK)  
Pályabírók vezetője:  Peter Jakus   (SK) 
Versenytitkár:   Zoltán Bognár           (SK)    
Vezető technikai ellenőr:  Ing. Ján Paulik  (SK) 
Gépátvevők: Róbert Cerny   (SK) 

Frantisek Dudás  (SK) 
Ján Hajducko  (SK) 
Ing. Imrich Maticsek  (SK) 
Szilágyi Béla   (H) 

     Ignaz Steinkogler  (A) 
Időmérés vezetője:   Majosházi Péter   (H) 
Biztonsági felelős:   Péter Keviczky  (SK) 
Versenyzői összekötő:  Milan Troška   (SK)  
Versenyorvos:   MUDr. Andreas Jusko  (SK) 
   

VI. NEVEZÉS ÉS BIZTOSÍTÁS 
 
Engedélyezett résztvevők: 
A Közép-Európai Zóna országok ASN-jeinek licencével rendelkező versenyzők 
nevezhetnek. Külföldi indulóknak a rajtengedély nem kötelező. 
 
Nevezés: 
A versenyzők a  www.prihlaska-sams.sk címen található on-line nevezési lap 
kitöltésével tudnak nevezni a nevezési zárlatig. A rendező az on-line 
www.prihlaska-sams.sk felületen hagyja jóvá a nevezéseket. A nevező köteles 
kinyomtatni a nevezési lapot és a gépátvételi kártyát, és kitöltve, aláírva leadni azt az 
átvételekkor. 
Ha a nevező rajthoz állási szándéka akadályba ütközik, azonnal köteles a rendező felé 
írásban jelezni – e-mail vagy fax – legkésőbb az adminisztratív átvétel kezdetéig. 
Amennyiben nem teszi meg a rendező 30.-€ pénzbüntetést szab ki. A nevezés 
érvényes az on-line formula elküldésével. 
A nevezési díjat átutalással lehet fizetni, vagy pedig készpénzben az adminisztratív 
átvétel kezdete előtt a versenyirodán.  

 
Privatbanka, a.s. 

Számlaszám: 19-112 161 7060/8120 
IBAN: SK06 8120 0000 1911 2161 7060 

BIC / SWIFT: BSLOSK22XXX 
VS : 99 

Megjegyzés: Versenyző neve  
 
 
 

http://www.prihlaska-sams.sk/
http://www.prihlaska-sams.sk/
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Nevezési díj:  SuperCars     150.- € 
    Super1600     150.- € 
    SuperTouringCars    150.- € 
    Junior         (H)  100.- € 
    Magyar Kupa  (Astra,Suzuki) (H)  100,- €  

Historic cars                (CZ)  50.- € 
 
A nevezési díj tartalmazza a depó díját. A nevezések elfogadhatóak a normál 
nevezési határidő után emelt nevezési díjon. Az emelt nevezési díj minden 
kategóriában 200,- €. 
A már benevezett versenyzőknek lehetőségük van boxot bérelni (maximum 30db). 
A boxok elérhetőek 2016.03.11.-én 13:00-tól és kiürítve kell a kulcsot leadni 
2016.03.13.-én 19:00 óráig a versenyirodán. A boxok bérleti díja 100 €/hétvége. 
A versenyzők felelnek a boxok állapotáért.  
Foglalás: raceoffice@slovakiaring.sk 
 
Belépők: 
A rendező minden versenyző részére 5 belépőt (1 versenyző, 4 szerelő) és két darab 
gépkocsi belépőt biztosít, melyet a pálya bejáratánál lehet átvenni. A csapatoknak 
lehetősége van kedvezményes áron (8.- €) további belépők megvásárlására az 
átvételek alatt a versenyirodán. 
 
Transponder: 
A versenyen transponderes időmérés történik. Minden versenyző számára kötelező 
a jeladó használata. Azon versenyzőknek, akik nem rendelkeznek transponderrel, 
a rendező díjmentesen biztosít számukra. (kaució a versenyzői licenc) 
 
Versenyzői biztosítás: 
Minden versenyzőnek rendelkeznie kell versenyzői biztosítással.  
 
Rendezvénybiztosítás: 
A rendezvény harmadik félnek okozott károk rendezésére rendelkezik a 6 57 
4 436 169-es kötvényszámú 2013.04.29.-én kötött biztosítással a KOOPERATIVA a.s. 

Vienna Insurance Group biztosítónál, melynek fedezeti összege 233.000 .- € 

 

VII.  DÍJAK 
 
A CEZ előírások szerint. Díjkiosztó a pódiumon lesz megtartva.  
 

VIII.  JOGFENNTARTÁS ÉS AZ INDULÓK FELELŐSSÉGE 
 
A rendező jelen versenykiírás módosításának a jogát fenntartja a verseny kezdetéig 
az alábbi feltételekkel:a versenyzőket dátummal és sorszámmal ellátott végrehajtási 
utasítással kell tájékoztatni, melyet a szakág előzetesen jóváhagy. 
A verseny kezdetétől ez a jog a Felügyelő Testületet illeti meg. A résztvevők 
a nevezési lap aláírásával alávetik magukat a versenykiírásban és a végrehajtási 
utasításban foglalt előírásoknak. 

mailto:raceoffice@slovakiaring.sk
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A résztvevők saját felelőségükre vesznek részt a rendezvényen. A versenyzők a 
nevezési ív aláírásával kijelentik, hogy a rendezővel szemben kártérítési igényt nem 
támasztanak, ill. kártérítési igényükről lemondanak. 

 
 
IX. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
     Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell, egy legalább 4x5 m-es műanyag 
fóliával, a csapat számára fenntartott helyen, ahol a verseny gépkocsin munkálatokat 
végeznek, azért, hogy elkerüljék az esetleges szivárgások, okozta szennyezéseket. 
A depóba csak belépő rendelkező személyek és járművek hajthatnak be. Minden 
versenyző részére terület van a depóban fenntartva (min. 10 x 5 m). A kijelölt helyen 
kívül más terület a csapat által nem használható. Bármely kereskedelmi tevékenység 
a Slovakiaring területén csak a Slovakiaring Agency, Ltd.-vel előzetesen kötött 
szerződés szerint lehetséges. 
A depó területén minden résztvevőnek be kell tartania a közúti jelzéseket, 
a megengedett sebesség 30 km/h. Minden résztvevő köteles ügyelni a tisztasága és 
a környezetvédelmi előírásokra. Olaj és egyéb kőolajszármazékok csak a kijelölt 
gyűjtőhelyekre önthetőek. 
 
A versenyautók szállítására használt trélereket a tréler parkolóban kell elhelyezni a 
depón kívül. Versenyzők, nevezők és a csapattagok kötelesek betartani a rendezők 
utasításait.  Az egész depóban és a boxutcában tilos lyukat fúrni az aszfaltba, a 
szabály megsértését a rendező lyukanként 50.- € bírsággal sújtja. A depóban 18 év 
alattiak mozgása (versenyzők kivételével) bármilyen közlekedési eszköz 
igénybevételével tilos, a rendező a szabály megszegőit 200.- € bírsággal sújtja. 
Az esetlegesen kiszabott bírság fizetésére kötelezett az a versenyző/nevező akinek a 
csapattagja vagy a vendége a vétséget elkövette. Miden résztvevő köteles betartani a 
rendezvény szabályait. 
 
Szervíz utak 
A szervízutak használata csak a média és a tisztségviselői igazolvánnyal 
rendelkezőknek engedélyezett. A szervizút jogosulatlan használatának a büntetése 
200,-€. 

  
X.  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
Minden versenyzőnek a saját depó területén el kell helyezni egy minimum 5 kg töltetű, 
üzemképes poroltó készüléket. 
 

XI.  ELLENŐRZÉSEK 
 
Adminisztratív átvétel 
Az adminisztratív ellenőrzés 2016.03.11.-én pénteken 17:00 és 19:00, valamint 
2016.03.12.-én 7:30 és 10:00 óra között lesz a toronyépület földszintjén lévő irodában. 
 
A versenyzőknek kötelező a megjelenés. 
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A következő dokumentumokat kell bemutatni: 

 Nevezői és versenyzői licenc (beleértve az egészségügyi kártyát) 

 Kitöltött gépátvételi lapot 

 FIA vagy ASN gépkönyvet 
 
 

Gépátvétel  
A technikai ellenőrzés 2016.03.11.-én pénteken 17:05 és 19:00, valamint 
2016.03.12.-én 7:30 és 10:00 óra között lesz a 0-s és az 1-es számú boxban. A 
versenyautókat kötelező a gépátvételen bemutatni, hogy a szükséges azonosítások 
és biztonsági ellenőrzések elvégezhetőek legyenek. 
A következőket kell bemutatni: 

 Kitöltött gépátvételi lapot 

 FIA vagy ASN gépkönyvet 

 Homológizációs lapot (ha az autó rendelkezik vele) 

 Versenyző biztonsági felszereléseit (sisak, overáll, cipő, alsóruházat…stb.) 
 
Gépátvételről való késést a Felügyelő Testület büntetheti. 
 
Zaj: minden autó esetében 100dB a megengedett legnagyobb zajszint, amelyet 
hangnyomás mérővel „A” szűrővel és LASSÚ állásban kell mérni, a mikrofont 45°-os 
szögben 50 cm távolságra kell elhelyezni a kipufogócső kiáramlási keresztmetszetétől. 
A mérés alatt a motor fordulatszáma 4500 1/perc kell, legyen. (Az adott területre 
legalább 1, 50m x 1, 50m-es szőnyeget kell leteríteni.) Gumimelegítő, vagy melegen 
tartó berendezés használata mind a száraz, mind pedig az esőgumik esetében tilos! 
 
Rajtszámok 
A rendező biztosít rajtszámokat az adminisztratív átvételen. Rajtszám nélküli 
versenyzést büntetik. Minden egyéb szám használata az autón tilos. 
  
Gumik és sárfogó lapok 
Gumik használatára a CEZ 2016-ös Rallycross szabályai vonatkoznak. 
Sárfogók használatakor be kell tartani az FIA J 279 (2014) előírásait. 
 

XII.  LEBONYOLÍTÁS 
 
Edzések:  
Edzés: 8-nál több autó nem lehet egyszerre a pályán. Mindegyik versenyzőnek  
kötelező legalább egy kört teljesíteni az edzések során. Ennek nem teljesítése esetén 
a Felügyelő Testület dönt a versenyző indulását illetőleg. 
Táv: 4 kör (2 alkalommal) 
 
Előfutamok: 
A versenyen 3 előfutam lesz. 
- SuperCar  
- Super1600  
- SuperTouringCars -2000 és SuperTouringCars +2000,  
- Historic -1600, Historic +1600 és Historic 4*4 
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- Magyar Kupa, Astra Divízió, és Swift Divízió az előfutamaikat együtt futják, a három 
előfutam után külön-külön eredmény készül. 
Táv: 4 kör 
 
Elődöntők és Döntők 
A rajtrácson 6 autó áll 3 sorban (2-2-2). 
Két elődöntő és döntő futam lesz. Táv 5 kör. Az elődöntő csak akkor kerül 
lebonyolításra, ha azon legalább 9 autó tud részt venni, ha nem akkor a legjobb 6 
közvetlenül a döntőbe kerül. 
Ha egy versenyző nem tud rajthoz állni egy elődöntő vagy döntő futamon, akkor az 
első nem kvalifikált versenyző kerül be a futamba utolsó helyen, és a futam többi 
szereplője egy rajthellyel előrébb kerül. 

 
XIII. PARC FERMÉ, EREDMÉNYEK - ÓVÁS 
Parc Fermé 
Az esemény döntőfutamai után a döntőkben leintett vagy kizárt versenyzőknek 
autóikkal közvetlenül a hivatalos Parc fermébe kell hajtaniuk, és az autók az esemény 
eredményének közzététele után még legalább 30 percig ott maradnak. Feloldásáról a 
felügyelők döntenek. Ebben a zónában tilos az autón bármiféle javítást végrehajtani, 
és az üzemanyag utántöltés sem engedélyezett. 
 
Eredmények 
Minden eredményt kifüggesztünk a hivatalos hirdetőtáblára. (torony bejáratánál) 
 
Óvások 
Minden óvást az FIA Nemzetközi Sportkódex 13.pontjának megfelelően kell 
benyújtani. Az eredmények óvására a hivatalos hirdetőtáblára való kifüggesztést 
követő 30 percen belül van lehetőség (FIA Nemzetközi Sportkódex 13.4.4)  
Az óvási díj 500.- €, amit a az óvás benyújtásakor be kell fizetni. Az óvási díj visszajár, 
ha az óvást elfogadják. 
Technikai óvás esetén a bontási kauciót a Felügyelő Testület határozza meg. 
A kauciót a bontás megkezdése előtt be kell fizetni. 
 
Fellebbezés 
A fellebbezésekre az FIA Nemzetközi Sportkódexében foglalt előírások vonatkoznak, 
a fellebbezés díja a SAMS előírások alapján 1340 €.  

 
XIV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK 
 

Zászlójelzések: 
A verseny folyamán az FIA Sportkódex H függelékében meghatározottak szerint. 
 
Üzemanyag: 
Az üzemanyag használatára az FIA J függelék előírásai és a nemzeti szabályok 
vonatkoznak. 
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Ipari Zóna: 
A depó közvetlen szomszédságában lehetőség van gumiabroncs árusításra, 
szerelésre és egyéb szolgáltatások nyújtására területet bérelni. A bérleti díj a 
rendezvény idejére 100,-€ melyet a rendezőnek előre kell megfizetni. 
 
Tűzvédelmi intézkedések:  
Tilos füstöt előidézni, nyílt lángot használni és grillt használni a boxokban, a 
boxutcában és a depóban a fehér vonalon belül. A szabály megsértése alkalmanként 
250,-€ büntetést von maga után. 
 
Viselkedés a Slovakiaring területén: 
A Slovakiaring területén tilos oly módon viselkedni, ami veszélyezteti a biztonságot és 
tilos indokolatlanul zajt kelteni, ami zavarja az esemény többi résztvevőjét. A ring 
területén 22:00 és reggel 6:00 között tilos motort járatni, tesztelni vagy zajt előidézni. 
Belépés a boxutcába és a rajtrácsra 16 éves kor alatt külön engedély nélkül szigorúan 
tilos. 
 
Hivatalos nyelv: 
Vita esetén az angol verzió az irányadó, de a szlovák is hivatalos. 
 

 
Orechová Potôň, 2016.01.31  
 

Rendező  
 
Jóváhagyás   
 
 
A hivatalos versenykiírást a SAMS a Rallyecross 2016-ös szabályzatok alapján a 
____________ számon jóváhagyta. 
 
  
 
 
       Head of the Rallycross Commission  
         SAMS 
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Kiegészítés a magyar bajnokságban induló versenyzők részére 
 
A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben az ORCB 2016-es alap 
versenykiírása a mérvadó. 
 
A nevezések kizárólag on-line formában történhetnek. 
 
Amennyiben február 27.-éig a versenyzők megküldik az ubela@tqs.hu vagy a 
golyo@motorsport.hu  –ra adataikat, akkor a szakág megoldja az on-line nevezést. 
 
Gépkönyvezésre a helyszínen nincs lehetőség! 
 
Nevezési díj átutalással, a verseny helyszínén a PÉNTEKI NAPON vagy pedig a nyílt 
szakági értekezleten €-ban fizethető. 
 
A nem „A” licenccel rendelkező versenyzők rajtengedélyének feltétele érvényes 
biztosítás megkötése az MNASZ titkárságon. 
 
Ügyintézés: 
 
Az MNASZ titkárságon, 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3, Magyar Sport Háza, 
3-ik emelet. 
 
A kiírásban foglalt Tisztségviselőkön kívül az Off-Road bizottság további személyeket 
is delegál a rendezvényre a magyar versenyzők segítésének érdekében. 
Elérhetőségeik a hirdetőtáblán lesz kifüggesztve. 
 
MNASZ engedély száma:  K-27/2016.02.05 
OFRB jóváhagyás kelte: 2016.02.05 
 
 
Budai Ferenc sk. 
OFRB vezető 
 

mailto:ubela@tqs.hu
mailto:golyo@motorsport.hu

