
VERSENYKIÍRÁS

9. HÍRÖS Kupa
Magyar Bajnoki Gokart verseny
2009. augusztus 30. Kecskemét

1. RENDEZÉS

1.1 A rendezvény neve: 9. HÍRÖS Kupa – Gokartverseny

1.2 Rendező: neve: Kecskeméti Motorsport Egyesület

címe: 6000 Kecskemét, Monostori u. 3.
Telefon: +36 30 9531421

e-mail: info@karting-hungary.t-online.hu

1.3 A rendezvény időpontja és helyszíne:

Gokart Stadion, Kecskemét (H)
2009. augusztus 30.

1. 4 A pálya adatai: hossza: 935 m, szélessége: 7 m, burkolata aszfalt.
A menetirány az órajárással ellenkező.
Az egy időben indítható kartok száma: edzésen 50 fő , versenyen 34 fő.
Pálya licenc: Nemzeti homlógizáció alapján.

1.5 Időterv

Részletes időterv csak a nevezési határidő lejárta után készül!

2. HIVATALOS SZEMÉLYEK

Felügyelő testület vezetője: Varga Brigitta
Felügyelő testület tagja: Kalmár Gyula
Versenyigazgató: Kovács Károly
Indítóbíró: Csapó Gábor
Technikai felügyelő: Később megnevezve
Versenytitkár: Kiss A. Zsuzsanna 
Orvosi szolgálat: Oktomed Bt.
Versenyorvos: Később megnevezve 
Időmérők vezetője: Huszár Péter

3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A verseny az alábbi szabályzatok és előírások keretében kerül megrendezésre:
1 Nemzetközi Karting Szabályzat (IKR)
2 Nemzetközi Sportkódex
3 Technikai Szabályok (CIK-FIA,MNASZ) KF-2, KF-3, KZ-2
4 CIK 2006. évi Intercontinental A, Intercontinental A-Junior , Intercontinental C géposztályok szabályai;
5 MNASZ, Általános Szabályai
6 MNASZ 2009. évi Alapkiírása, (Easy-kart)
7 jelen versenykiírás
8 Végrehajtási utasítás(ok).

3.1 Résztvevők

Mindazon versenyzők, akik az 2009. évre kiállított és érvényes gokart versenyzői licenccel, valamint
nevezőjük nevezői licenccel rendelkeznek. . A külföldi versenyzőknek rajtengedély, (biztosítás) is kell.



3.2.Nevezés

Előzetesen, levélben vagy e-mailban lehetséges.

Nevezési zárlat: 2009. augusztus 19. 24 óra

Nevezési díj: 25.000,- Ft

A nevezési díjat a helyszínen az adminisztráció időpontjában kell befizetni.

Ha a nevezési határidőig valamely géposztályban 5 érvényes nevezés nem érkezik be, úgy a rendezőnek
jogában áll a géposztály futamait nem megrendezni.

3.3. Adminisztráció

Augusztus 29.-én szombaton 13.00 -tól 19.00 óráig 30.-án 8.00-tól 10,00 óráig

3.4 Gépátvétel időterv szerint.

4.Géposztályok:

4.1 MNASZ Gokart Országos Bajnokság kategóriái:
1.   KF-2,  és 2.   KF-3, és 3.   KZ-2 és
Intercontinental A, Intercontinental A Junior,  Intercontinental C

4.2. MNASZ Kupa: Easykart 60

4.3 GUMIK Minden kategóriában az OGSZ  (CIK) alapkiírása szerint.

5.ÜZEMANYAGHASZNÁLAT

Kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható ólommentes motorbenzin használható.

6. Edzések: időterv szerint, géposztályonként

6.1 Az időmérő edzés augusztus 30-án, kategóriánként 10 percben kerül lebonyolításra (lásd. időterv). A
versenyzők minden megtett köre mérésre kerül. A parc fermé-t a pályától elhatároló fehér vonal átlépése
után idegen segítség nem vehető igénybe, a versenyző mért edzése megkezdődött. A mért edzés a
versenyző számára véget ér, ha visszatér a parc fermé területére, ezután a pályára vissza nem mehet.
Műszaki hiba, kicsúszás, vagy egyéb okból történő megállás esetén, amennyiben a versenyző nem képes
folytatni az időmérést, úgy a gokartot biztonságos helyre kell juttatnia, és az időmérés végét gokartja mellett
megvárnia.
Az időmérés leggyorsabb köre alapján kerülnek besorolásra az elődöntő rajtfelállításánál. Időazonosság
esetében a második leggyorsabb kör számít. Az időmérő futamok után a parc fermé szabályai érvényesek.
Szándékos akadályozás a sportfelügyelők által büntetésre kerül.

7. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA

A verseny elődöntő- döntő rendszerben  (kivétel: easykart 60!) a nevezési zárlatot követően közzétett
időterv szerint kerül lebonyolításra.!



8. RAJT: GOB (CIK) alapkiírása szerint.

9. Parc Fermé
A leintéstől a parc fermé-ig vezető út már a parc fermé részének tekintendő. A mérlegelésig a szerelők nem
mehetnek a gokartokhoz és versenyzőkhöz. A szerelők egyesével csak akkor mehetnek be a parc
fermébe, ha a versenyzőjük túljutott a mérlegelésen.

10. ÉRTÉKELÉS
A 9. Hírös Kupa verseny elődöntő, -döntő rendszerben kerül lebonyolításra.
Az elődöntők befutási sorrendje  adja a döntők rajtfelállását.

Az MNASZ GOB kategóriáinak győztesei elnyerik a 9. HÍRÖS KUPÁT
és az MNASZ 2009. GOB Alapkiírása szerinti értékelésben a Magyar Köztársaság Bajnoka Címét !

11. DÍJAZÁS
A 9. Hírös Kupa versenyben géposztályonként a döntők 1-3. helyezettjei serleg díjazásban részesülnek.
(10 résztvevő feletti kategóriákban1.-töl 5.ik serleg díjazás) A futamok első három helyezettjei a döntő leintését
követően azonnal átveszik a helyezetteknek járó koszorúkat.
A rendező különdíj kiadásának a jogát is fenntartja.

12. BIZTOSÍTÁS
A versenyző kötelező felelősségbiztosítását a nevezési díj tartalmazza..

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
13.1 Pálya elhagyás
Versenypályának a pálya két szélét jelző csik közötti terület minősül. Pályaelhagyásnak minősül, ha a
versenyző négy kerékkel (teljes terjedelemmel) előny szerzési céllal a pályán kívülre kerül. Ilyenkor a
versenyző köteles sebességét haladéktalanul csökkenteni és a pályán lévő forgalom zavarása nélkül
visszatérni.
A pályát elhagyó versenyző büntetése:
• időmérő edzésen: a versenyző legjobb körideje törlésre kerül
• versenyen:a futamidőhöz hozzáadott +5 mp/alkalom.

14. JOGFENNTARTÁS
13.1.Médiajogok és ezek gyakorlása
MNASZ szabályai szerint

13.2 A rendező fenntartja magának a jogot, hogy jelen kiírást megváltoztassa. Ebben az esetben a rendező
sorszámmal és időponttal ellátott Végrehajtási Utasítás formájában tájékoztatja az érdekelteket.
Rendező legkésőbb 5 nappal a verseny előtt valamennyi érintett nevezőt köteles értesíteni, amennyiben az
adott géposztály futama nem kerül megrendezésre.
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, ill. kártérítési igényükről lemondanak.

Kelt: Kecskemét, 2009. július 20.

Jóváhagyta: Faluvégi Péter főtitkár sk.

Engedély száma: K – 389 / 2009.08.05.


