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VERSENYKIÍRÁS
Az MNASZ 2010. évi Gokart Országos Bajnoksága,

Nemzetközi meghívásos gokart verseny

I. RENDEZÉS

1. A rendezvény neve: 10. Hírös Kupa

2. Rendező: neve: Kecskeméti Motorsport Egyesület
címe: 6000 Kecskemét, Monostori út 3.
telefon: +36 30 9426-532

+36 30 381-7745
+36 30 566-1110

e-mail: info@gokartstadion.hu

3. A rendezvény időpontja és helyszíne:  2O10. szeptember 4-5. Kecskemét

4. A pálya hossza: 930 m
szélessége: 7 m
burkolata: aszfalt

A pálya licenc azonosító száma: 898 Nemzetközi C 2013.05.11
A menetirány az óra járásával ellentétes!

Az egy időben indítható gokartok száma:
edzésen: 50 fő
versenyen: 34 fő

II. HIVATALOS SZEMÉLYEK:

- Felügyelő testület vezetője: Varga Brigitta
- Versenyigazgató: Németh Zoltán
- Indítóbíró: Erős Jenőné
- Technikai felügyelő: Guba István
- Versenytitkár: Kovács Eszter
- Rendezvényigazgató: Márton László
- Orvosi szolgálat: Oktomed Bt.
- Versenyorvos: 
- Időmérők vezetője: Huszár Péter
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III. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

- Nemzetközi Gokart Szabályok (International Karting Regulations) 2010. általános
és műszaki szabályok, FIA Nemzetközi Sportkódex általános előírások, H, L, O
függelékek
- Technikai Szabályok (CIK-FIA, MNASZ) KF-2, KF-3, KZ-2
CIK 2006. évi Intercontinental A, Intercontinental A-Junior , Intercontinental C
géposztályok szabályai
- MNASZ Általános Szabályai 2010
- Gokart Országos Bajnokság 2010. évi Alapkiírása
- MNASZ által jóváhagyott versenykiírás, és a végrehajtási utasítás(ok)
- MNASZ hivatalos közleményeiben közzé tett utasítások.

1. Résztvevők:

Mindazon versenyzők, akik a 2010. évre kiállított és érvényes gokart licenccel vagy
rajtengedéllyel rendelkeznek. A külföldi versenyzőknek rajtengedély (biztosítás)
szükséges.

2. Nevezés

Csak előzetes regisztrációval a nevezési zárlatig az alábbi e-mail címen:
info@gokartstadion.hu

Nevezési zárlat: 2010. augusztus 28. szombat 24:00

Helyszíni nevezés pénteken és szombaton 10.00-18.00-ig lehetséges.

Nevezési díj: 27.000,- Ft ~ 100 €

A versenyző kötelező felelősségbiztosítását a nevezési díj tartalmazza..

A nevezési díjat a helyszínen az adminisztráció időpontjában kell befizetni.

Ha a nevezési határidőig valamely géposztályban legalább 5 nevezés nem érkezik be, úgy
a rendezőnek jogában áll a kategória futamait törölni. A rendező ebben az esetben az
érintett nevezőket legkésőbb 5 nappal a verseny előtt értesíti. A nevezési díjat a nevező
rendelkezése szerint visszafizeti. A kategória versenyének törlését a rendező az MNASZ
internetes oldalán a nevezési határidő lejártát követő öt napon belül közzé teszi.
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3. Géposztályok:

3.1 MNASZ Gokart Országos Bajnokság géposztályai:
KF2/ICA, KF3/ICA-J, KZ2/ICC

3.2. Hírös Kupa géposztályai
125 DD2, 125 Max, 125 Max Junior, 125 Mini, SWF, Minikart 60+ 125 Masters, 125
Open,

IV. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA

A verseny elődöntő- döntő rendszerben, a nevezési zárlatot követően közzétett időterv
szerint kerül lebonyolításra!
Az elődöntők befutási sorrendje adja a döntők rajtfelállását.

V. ÉRTÉKELÉS

Az MNASZ Gokart Országos Bajnokság géposztályok (3.1. pont) győztesei elnyerik a
Magyar Köztársaság 2010. évi Gokart Bajnoka címet!
Az összes géposztály győztese elnyeri a 10. HÍRÖS KUPÁT.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Versenypályának a pálya két szélét jelző csík közötti terület minősül. Pályaelhagyásnak
minősül, ha a versenyző négy kerékkel (teljes terjedelemmel) a pályán kívülre kerül. A
pályát elhagyó versenyző köteles sebességét haladéktalanul csökkenteni és a pályán lévő
forgalom zavarása nélkül visszatérni.
A pályaelhagyás büntetése, ha szándékos előnyszerzésre irányul a manőver:
időmérőedzésen - a versenyző legjobb körideje törlésre kerül,
versenyen - a futamidőhöz hozzáadott +10 mp/alkalom.

2. A szabadedzés nem része a versenyprogramnak.

3. Díjazás: A 10. Hírös Kupa versenyben géposztályonként a döntők 1-3. helyezettjei
serlegdíjazásban részesülnek. (10 résztvevő feletti kategóriákban1-5. serlegdíjazás) A
futamok első három helyezettjei a döntő leintését követően azonnal átveszik a
helyezetteknek járó koszorúkat. A rendező különdíj kiadásának a jogát is fenntartja.

4. Marketing és Médiajogok az MNASZ szabályai szerint.

5. A Depót elfoglalni péntek reggelnél hamarabbi érkezés esetén csak a rendező vagy az
általa megbízott személlyel történő előzetes egyeztetés után lehetséges! Amennyiben ezt
elmulasztják, abban az esetben a rendező a már felépített boxot (sátrat) áthelyeztetheti!
Pénteken helyet foglalni is csak a rendező utasítása szerinti sorrendben és az általa
kijelölt helyre lehetséges.
6. Személyautókkal és lakókocsikkal (lakóautó) is csak a rendező által kijelölt helyen
parkolhatnak, a napi kemping díj fejében.
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VI. JOGFENNTARTÁS

A rendező fenntartja magának a jogot, hogy – az MNASZ 2010. évi Alap versenykiírást
kivéve – a jelen kiírást megváltoztassa. Ebben az esetben a rendező sorszámmal és
időponttal ellátott Végrehajtási Utasítás formájában tájékoztatja az érdekelteket. A verseny
ideje alatt végrehajtási utasítást csak a már működő Felügyelő Testület adhat ki.

A résztvevők a nevezési ív aláírásával a versenyen érvényes előírások hatálya alá
kerülnek. A versenyen való részvétel az indulók saját felelősségére történik. Az aláírók
kijelentik, hogy a verseny rendezőjével szemben kártérítési igényt nem támasztanak,
illetve kártérítési igényükről lemondanak.

VII. ÜZEMANYAG HASZNÁLAT

Az Országos futamokon kizárólag MOL 95 RON oktánszámú ólommentes motorbenzin
használható. Az üzemanyagot az M5-ös autópálya baloldali 90-91-es km szelvénynél
(Gokart pálya felüli kút).

Kecskemét 2010. július 2.

Rendező:                                                    ………………………………
                                                                                  Márton László

Jóváhagyta:                                               ………………………………
                                                                                     Bálint F Gyula
Engedély száma: K-389/2010-08-31



Partnereink:

NEVEZÉSI LAP

A 2010. …...............................

................................................

NEVEZŐ

Címe:

Nevezői licenc száma:

Nevező hivatalos képviselő

VERSENYZŐ

Címe:

Licenc száma:

Szerelő(k) neve:

A jelen nevezési lap aláírásával kijelentem
nézve kötelezően elismerem, a rendezős
igényemről lemondok. Kijelentem, hogy a
követelményeknek, úgy állok vele(ük) rajt
versenyző tartozik felelősséggel szerelője

Kelt: ........................................20

P.H.
......................

Nevező a

Nevezés díj befiz
GÉPOSZTÁLY RAJTSZÁM
...... -án megrendezésre kerülő ….......................................................

........................................................... verseny(ek)re.

Telefon:

je:

Telefon:

, hogy a versenyen hatályos szabályzatok, valamint a versenykiírás rendelkezéseit magamra
ég utasításait betartom. Kijelentem, hogy a rendezővel szemben mindennemű kártérítési
 versenyre nevezett gép(ek), mindenben megfelelnek az érvényes szabályzatban foglalt
hoz, hogy az ebből eredő következményekért minden felelősséget magamra vállalok. A
 viselkedéséért.

10. ........................ hó .........nap

....................
láírása

…………………………………
Versenyző aláírása

etés igazolása: Gépátvétel igazolása:


