
VERSENYKIÍRÁS
5. Gulyás Kupa Gokart Baráti Találkozó

és Easy-kart MNASZ Kupa gokartverseny

I. RENDEZÉS
A rendezvény célja a gokartos barátok szórakozása, egy kisebb verseny keretében. A rendezvény nem
üzleti vállalkozás, nem pénzorientált, csak a baráti kapcsolatok ápolása és nosztalgia hangulat
biztosítása a cél.

1.A rendezvény neve: 5. Gulyás Kupa Gokart Baráti Találkozó

2. Rendező:
Kecskeméti Motorsport Egyesület
6000 Kecskemét, Monostori u. 3.
Tel.: 06/30-9531-421, 06/30-822 68 19
e-mail:info@karting-hungary.t-online.hu vagy a  lbakos@freemail.hu

3. A rendezvény időpontja és helyszíne:
2OO9. Október 3.Szombat, Kecskeméti Gokart Stadion

4. A pálya
hossza: 935m
szélessége: 7- 8 m
burkolata: aszfalt
A menetirány az óra járásával ellentétes!
Az egy időben indítható kartok száma
edzésen: 51 fő
versenyen: 40 fő

II. HIVATALOS SZEMÉLYEK:
- Vezető felügyelő: Varga Brigitta
- Sportfelügyelő:    Tasnády Róbert
- Versenyigazgató: Bolgár Iván
- Rajt bíró:             Kovács Károly
- Időmérők vezetője: Huszár Péter
- Versenyfelelős:     Horváth Éva
- Orvosi szolgálat: OPTOMED eü. szolgálat

III. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:
A CIK előírásainak megfelelő kartok.
Az OGSZ előírásainak megfelelő kartok.

1. Résztvevők:
Gokart barátok.

2. Nevezés:  Nevezni  pénteken16.00 tól 18.00-ig és szombaton 7.30 –9.00-ig lehet.
Nevezési díj: 10.000.- Huf
( Easy-kart a saját nevezési díjával! )

3. Osztályok:

3.1. Öreg fiúk:
Az a volt versenyző, gokart barát, aki az elmúlt tíz évben nem vett részt hivatalos gokart versenyen ,
vagy már elmult 40 azaz: negyven éves.  A rajthoz állt gokart bármilyen biztonságos szerkezet lehet,
ami valaha megfelelt egy előírásnak.
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3.2. Aktív versenyzők, Juniorok(15 év alatt) és Szeniorok (15 év felett):
Olyan gokart barát aki, vagy aktív versenyző, vagy az elmúlt tíz évben aktív versenyző volt,
versenyzői engedéllyel rendelkezett. A rajthoz állt gokart feleljen meg annak a kategória szabályainak,
amibe az a gokart tartozik vagy tartozott. (Ha ICC akkor 170kg, ha ICA, FA 150 kg, így értendő....
Junioroknál is, csak Junior előírású versenygéppel). Az aktív versenyzők maximum 5db „X” „slick”
gumit használhatnak a két futam alatt. Az esős gumik száma nem korlátozott.

( „X” általános szabály: bármilyen gyártmányú és típusú 5 colos gumi használható ! )

3.3. Szerelők, hozzátartozók:
Az a gokart barát, akinek minden hivatalos versenyen „csak” a pálya szélén volt eddig szerepe. A
rajthoz állt gokart feleljen meg annak a kategóriának a szabályainak, amibe az a gokart tartozik vagy
tartozott. (Ha ICC akkor 170kg, ha ICA, FA 150 kg, így értendő…)

 3.4 Amatőrök.
Az a gokartbarát, aki nem állt kapcsolatban a gokart-sporttal, kedvtelésből, hobby-szerűen
gokartozik, de versenyszerű megmérettetésre vágyik. A versenygépe csak olyan lehet,. mely gép
számára volt, vagy van bajnoki kategória Magyarországon. Életkor 15 év felett!!!!

  3.5 Gyermek.
       Gyermek kategóriában lehetőséget adunk a 80cm3 alatti versenygépekkel való indulásra.
  ( KA, Comer, CCP, Parilla, Maxter, stb...). Minimál súlyhatár 105kg.

  3.6 Easy-kart 60 Ez a kategória a MNASZ Kupa szabályai szerint rendezve !

IV. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA

1. Az első futam rajtsorrendje sorsolással lesz meghatározva. A második futam fordított sorrendben.
2. Eltérés a CIK előírástól, a verseny a rajtvonalnál kezdődik. A formációs körben a

„RAJTVONALIG” TILOS ELŐZNI (nem a sárga vonalig) Amennyiben a versenyző 3 (három)
hellyel előrébb van a „RAJTVONALON” mint a rajthelye, 10 s büntetést kap és minden további
3 (három) hely újabb 10 s büntetést jelent.

3. Időterv (mellékelve)

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Díjazás: Versenyosztályonként az 1-6. helyezettek serlegdíjazásban részesülnek.
2. Médiajogokat a rendező gyakorolja.

VI. JOGFENNTARTÁS

A rendező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen kiírást megváltoztassa. Ebben az esetben a
rendező sorszámmal és időponttal ellátott Végrehajtási Utasítás formájában tájékoztatja az
érdekelteket.

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.
Minden versenyző köteles saját személyét hiteles okmánnyal igazolni a regisztrációnál. (licenc,
személyi igazolvány, útlevél, stb.) Az a versenyző, aki nem töltötte be 18. életévét, csak
szülőjének írásos beleegyezésével indulhat a versenyen!

Ezen a rendezvényen reklamációnak, óvásnak helye nincs !

VII. Kötelező megkülönböztetés

Kötelező megkülönböztető jelzést kap minden gokart, amit az edzésen már használni kell. Ennek
hiányában a pályára nem lehet bemenni!

Kecskemét, 2OO9. augusztus 28.    Jóváhagyta: MNASZ Titkárság                 Engedély száma: K-451 /2009.09.08.



IDŐTERV

5. Gulyás Kupa Gokart Baráti Találkozó

Október 3. szombat

Szabadedzések:
  9.00 – 9.12 . 1. Easykart warm up       !
  9.15 – 9.27. 1. Gyermek
  9.30 – 9.42. 1. Aktív Junior és Szenior
  9.45 - 9.57. 1. Old boy
10.00 – 10.12.          1. Szerelők és Amatőrök

10.15 – 10.25.          2. Easykart IDŐMÉRÉS    !
10.30 – 10.42.          2. Gyermek
10.45 – 10.57.          2. Aktív Junior és Szenior
11.00 – 11.12.          2. Old boy
11.15 – 11.27.          2. Szerlelők és Amatőrök

11.30. - Versenyzői bemutatás és rajthely sorsolás

VERSENYEK:

12.30 –tól folyamatosan:

! 1. Futam Easykart (MNASZ)   15 kör         !
1. Futam Aktív Junior      14 kör
1. Futam Aktív Szenior         20 kör

         1. Futam Old boy             14 kör
!       2. FutamEasykart (MNASZ)   15 kör          !

1. Futam Szerelők      14 kör
1. Futam Amatőrök      14 kör
2. Futam Aktív Junior      22 kör
1. Gyermek                    14 kör

                          2. Aktív Szenior      20 kör
2. Futam Old boy      14 kör
2. Futam Szerelők      14 kör

                          2. Futam Gyermek                  14 kör
2. Futam Amatőrök      14 kör

17.30                          Eredmény hírdetés

18.0 Evés , ivás, beszélgetés, gokartos  fórum,
nosztalgia DJ . . . .


