
VERSENYKIíRÁS 
FIA KÖZÉP-EURÓPAI ZÓNA AUTOCROSS BAJNOKSÁG 

AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 4.futama 
    NEMZETKÖZI SZLOVÁK AUTOCROSS BAJNOKSÁG 

  SZLOVÁK AUTOCROSS BAJNOKSÁG 

     MAKÓ, 2021.10.16-17. 
   Autocross pálya Makó 

A rendezvény a 484/2020.(XI. 10.) és a 2021.évi I. törvény "a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről" figyelembevételével, az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával kerül 
megrendezésre 

Fejezetek: 
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III. Általános feltételek
IV. Biztosítás
V.    Hangmérés 
VI. Díjak és kupák
VII. Egyéb információk



I. Program - Időterv 

2021. 09.06. Kiírás közzététele és nevezés kezdete 
2021. október.10.  24:00 Első nevezési zárlat, normál nevezési díjjal 
2021. október 14.  24:00 Második nevezési zárlat, emelt nevezési díjjal 

Szombat, 2021.10.16. 

➢ 06:30 – 18:00 Versenyiroda nyitvatartása 

➢ 09:00 – 10:50 Adminisztratív átvétel 

➢ 09:10 – 11:00 Technikai gépátvétel  

➢ 11:15 1.Felügyelő Testületi ülés

➢ 11:30 Versenyzői eligazítás 

➢ 12:00 Warm Up (2 kör) 

➢ 12:30 1.Mért edzés

➢ 13:15 2. mért edzés

➢ 16:00 1. előfutam

      Vasárnap, 2021.10.17. 
➢  07:00 – 17:30 Versenyiroda nyitvatartása 

➢ 09:30 2.előfutam

➢ 12:30 3.előfutam

➢ 10 perccel a 3.előfutam után 2. Felügyelő Testületi ülés 

➢ 14:00 Elődöntők, döntők 

➢ 10 perccel a döntők után 3. Felügyelő Testületi ülés

➢ 16:30 Díjkiosztó



II. RENDEZÉS

1.1  A Marosmenti Extrémsport Egyesület megrendezi az FIA CEZ Autocross Bajnokság, a 
Magyar Autocross Országos Bajnokság, a Szlovák Nemzetközi Bajnokság, valamint a Szlovák 
Autocross Bajnokság futamát az FIA Autocross szabályok, az FIA Nemzetközi Sportkódex , a 
Közép- Európai Zóna Bajnokság kiírása, valamint jelen szabályoknak megfelelően. 

            Rendező 
A verseny rendezője: Marosmenti Extrémsport Egyesület 

Címe: 6900 Makó, Ráday u. B/2 
Postai cím:  u.a.  
Tel:          06-70/779-4290 
E-mail: mexemako@gmail.com 

A verseny és versenyiroda helyszíne: 6900 Makó, Földeáki út, Autocross pálya 

   46°15'11.01"É   20°28'58.60"K 

• A rendezvény tisztségviselői:

Sportfelügyelők:   
vezető felügyelő: Tóth Kata (H) 
tagok: Gerlei Sándor (H) 

Roman Paszkiewicz (SK) 
Vezető technikai ellenőr: Solti Tamás  (H) 
Gépátvátel vezetője:  Solti Martin (H) 
Versenyigazgató: Perényi László (H) 
Pályabírók vezetője: Csató József (H) 
Versenytitkár: rendező által (H) 
Időmérés     Chronomoto (H) 
Versenyzők összekötője: Később kerül megnevezésre 
Biztonsági főnök: Végrehajtási utasításban 
Versenyorvos: Végrehajtási utasításban 

   Hivatalos hírdetőtábla 
A depó területén a kivetítőnél 

III. Általános előírások

Verseny értékelésre kerül: 
- 2021. évi FIA CEZ Autocross Bajnokság  
- 2021. évi Magyar Autocross Bajnokság 
- 2021. évi Szlovák Nemzetközi Autocross Bajnokság 
- 2021. évi Szlovák Autocross Bajnokság 

 Pálya leírása: 

   Helye : 6900 Makó, Földeáki út, Autocross pálya  

   GPS: 46°15'11.01"É   20°28'58.60"K 
   Hosszúság: 800 m. 
   A pálya szélessége a rajtnál: 20 m.  

 Legnagyobb szélesség: 20 m.  
 Legkisebb szélesség: 12 m.  

   A pálya összetétele: 100% laza talaj. 



Nevezések 

A nevezőknek online kell nevezniük a https://chronomoto.hu/category/online-nevezes/online-
offroad/ címen. 
Ha a nevezőnek rajthoz állási szándéka akadályba ütközik, köteles azt a rendező felé az 
akadályoztatás létrejöttekor azonnal jelezni írásban, - e-mail, fax vagy nyomtatott formában 
– legkésőbb az adminisztratív átvétel kezdetéig. Amennyiben ezt nem teszi meg, az OFRB
büntetést szabhat ki. Nevezést a nevezési zárlat után a helyszínen is elfogadunk, a 
versenykiírásban meghatározott feltételekkel. 

  A nevezési díjat a helyszínen kell befizetni.  

Nevezési díj + Biztosítás DIV TAX 

A 2021.évi 
Autocross 
Alapkiírás 

szerint 

BUGGY1600 
SUPERBUGGY 
XC CrossCart
DIV TAX/1600 
JUNIOR

 Csapat nevezés               15.000 Ft 

A biztosítási díj tárgyi adómentes. 

Transponder 
A versenyen transponderes időmérés történik, minden versenyző számára kötelező a jeladó 
(transponder) használata. Azon versenyzők, akik nem rendelkeznek saját transponderrel 1.500 Ft-
ért tudnak az adminisztratív átvételen bérelni. 

  Adminisztratív átvétel 
Minden versenyzőnek adminisztratív átvételen kell jelentkeznie, az időtervben meghatározott 
időpontban. 
Az előírt, 2021-ra érvényes dokumentumokat be kell mutatni. 
A rendezői reklámok megtagadása          10.000 Ft  

 Technikai átvétel 
Minden versenyautót technikai átvételen kell bemutatni, az időtervben megjelent időpontban. 
Azon versenyautók, amik nem felelnek meg az FIA J függelék biztonsági előírásainak, valamint a 
CEZ, az MNASZ, illetve a SAMS nemzeti szabályainak, nem vehetnek részt a versenyen. 

IV. BIZTOSÍTÁS
Az MNASZ naptárában szereplő rendezvényeken a versenyzők a harmadik félnek okozott kárra 
biztosítással rendelkeznek. 

V. HANGMÉRÉS 
Minden autónak meg kell felelnie a max 100 dB előírásnak. 

VI. DÍJAK ÉS KUPÁK

Az utolsó döntő futam leintése után azonnal díjkiosztó. Minden versenyzőnek versenyző 
overállban kell a díjkiosztón megjelennie. 

Pénzdíjazás nincsen, az első három helyezett kap díjat. 

Hivatalos díjkiosztó a döntő futamok után. 



VII. EGYÉB INFORMÁCIÓK

 7.1 Lebonyolítás 

  Edzések 
Warm-up és két időmérő edzés kerül lebonyolításra, 4 kör, max 6 autó részvételével. Minden 
versenyzőnek kötelező az időmérő edzések valamelyikén legalább egy kört teljesítenie. 
Az amatőr kategóriának csak 1 időmérő edzés lesz 

  Előfutamok 
Három előfutamsorozat kerül lebonyolításra. A futamok távja 5 kör. Azon versenyzők, akik a 
jobbik két előfutam eredményük alapján kevesebb mint 21 pontot gyűjtenek kerülhetnek az  
Elődöntő,vagy döntő futamokba. 

Elődöntők és Döntő futamok 
 A futamok távja elődöntőben 6 kör, döntőben 7 kör. 

A rajtoltatás 
 Az „5sec” tábla bemutatása után a zöld lámpa felgyulladása a rajtjel. 

   7.2 Parc Fermé 
 A döntő futamokban résztvevő versenyzőknek kötelező a parc fermébe állás, amennyiben   
áthaladtak a célvonalon.  
Az amatőr kategória részére nem lesz Parc Fermé. 

  A parc ferme legalább az ideiglenes eredménylisták kifüggesztésétől számított 30 percig tart. 
A parc fermében tilos bármilyen javítás vagy üzemanyag utántöltés. 

  7.3 Eredmények 
Minden eredmény a hivatalos hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre. 

  7.4 Módosítások - Értelmezés 
A Kódex 3. 6 cikknek megfelelően a versenyszabályok nem változtathatók meg a nevezések 
elfogadása után, kivéve, ha valamennyi versenyző egyhangú megállapodással rendelkezik, vagy 
a verseny tisztviselőinek vis maior okán hozott döntésén alapulnak, vagy a biztonság azt 
megkívánja. 
Minden egyéb információ a versenyzők számára a szabályok szerves részét képező, számozott 
közlemények formájában a hivatalos táblán sárga papíron kerülnek közzétételre. 

  7.5 Óvások és fellebbezések 
Minden óvást a szabályok szerint írásban kell benyújtani a versenyigazgatónak, vagy 
helyettesének, esetleg a felügyelőknek is be lehet nyújtani, de minden esetben az óvási díj 
befizetése mellett. 

 7.6 Tűzoltó készülék: 
Minden versenyzőnek a saját depó területén el kell helyezni egy minimum 5 kilogramm töltésű, 
üzemképes poroltó készüléket. 

7.7 Környezetvédelmi előírások 
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. 

  7.8 Versenyzői összekötő:  
Megtalálható lesz a depóban, depókijáratnál, átvételeken valamint a felügyelői üléseken. 
Sárga mellényt fog viselni, és a fotója valamint pontos elhelyezkedése, kint lesz a hirdetőtáblán. 
Telefonszáma:  



7.9 Viselkedés a depóban 
A depóban tilos a biztonságot vagy a rendet veszélyeztető módon viselkedni, vagy indokolatlan zajt 
okozni, amely zavarja az esemény többi résztvevőjét. A depóban 22:00 és 06:00 között tilos 
versenyautók vezetése, a motor hangolása vagy indokolatlan zaj okozása. 
A rajtrácsnál tilos 16 évnél fiatalabb személyek tartózkodása. 

 7.10 Elektromos áram a depóban 
 A versenyzők számára a rendező biztosítja. 

Makó, 2021.09.01. 

  Mihály Norbert sk. 
rendező 

Jóváhagyás: K-0621/2021.09.16
A kiírás jóváhagyva az MNASZ, és az Offroad Szakág által 

Budai Ferenc sk. 
Offroad szakágvezető 


