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VERSENYKIÍRÁS

Az MNASZ Bajnokok Tornája versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei alapján
készült.
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Intéző Bizottsága által jóváhagyva.
A versenykiírás módosítása, kiegészítése kizárólag számozott, a rendező vagy a sportfelügyelők által
kiadott végrehajtási utasítások formájában lehetséges.

1. Program

1.1. A kiírás közzététele (nevezések kezdete): 2008. október 20.
1.2. Nevezési zárlat (nevezések beérkezése): 2008. november 11.
1.3. Nevezési lista közzététele: 2008. november 12.
1.4. Fakultatív adminisztratív átvétel: 2008. november 14. 13:30 – 15:30

Helye: versenyiroda
1.5. Adminisztratív átvétel: 2008. november 15. 6:00 – 7:00

Helye: versenyiroda
1.6. Pályabejárás: 2008. november 14. 14:00 – 16:00 és

2008. november 15. 6:30 – 7:30
1.7. Első Felügyelő Testületi ülés: 2008. november 15. 7:00
1.8. Ideiglenes rajtlista közzététele: 2008. november 15. 7:15
1.9. Végleges rajtlista közzététele: 2008. november 15. 7:45
1.10. Versenyzői eligazítás: 2008. november 15. 7:40

Helye: 10-es box
1.11. Selejtező futamok kezdete: 2008. november 15. 8:00
1.12. Döntő futamok kezdete: 2008. november 15. 13:30
1.13. Ideiglenes eredmény kifüggesztése: 2008. november 15. 16:30
1.14. Végleges eredmények kifüggesztése: 2008. november 15. 17:00
1.15. Díjkiosztó: 2008. november 15. 17:00

Helye: hivatalos hirdetőtáblán kerül meghatározásra

2. Rendezés és leírás

2.1. A verseny neve: MNASZ Bajnokok Tornája

2.2. A verseny ASN besorolása:
- Országos meghívásos verseny

.
2.3. A verseny az alábbi szabályok szerint kerül lebonyolításra:

- FIA Nemzetközi Sportszabályzat és mellékletei (Kódex)
- MNASZ szabályzatai
- Jelen versenykiírás

2.4. A verseny ASN engedély száma: K-532 / 2008.10.22.

2.5. Rendező neve: Magyar Nemzeti Autósport Szövetség

2.6. Rendező címe, elérhetőségei:
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
E-mail: mnasz@mnasz.hu
tel: +36 1 4606875
fax: +36 1 4606930
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2.7. Szervezőbizottság:
vezetője: Kassai András
tagjai:

Bánkuti Gábor id.
Dudás “Kokó” Gyula
Faluvégi Péter
Hegedűs Csaba
Jóni István
Lendvai Tamás
Liszi László

Márton László
Nagy Balázs
Pallag Csaba
dr. Petán Péter
Szabolcs Róbert
Székely-Nagy Katalin

2.8. Felügyelő Testület:
vezetője: Sándor István
tagjai: Kővári György

Tarlós István
2.9. Tisztségviselők:

Versenyigazgató: Sztankovics Györgyi
Biztonsági szolg.vez: Jóni István
Versenytitkár: Magyar Andrea
Versenyorvos: dr. Göndöcs Zsigmond
Időmérés vezetője: Majosházi Péter
Értékelés vezetője: Glück Csaba
Sajtófőnök: dr. Petán Péter

2.10. Útfelület, verseny távja:
A verseny a Hungaroring-en kijelölt aszfalt burkolatú szinkron versenypályán kerül
lebonyolításra. A versenypálya hossza: 4,3 km

2.11. Versenyiroda:
Helye: Hungaroring, Millenniumi torony, I. em
Nyitvatartás: 2008.november 15. 6:00 – 18:00

2.12. Hivatalos hirdetőtábla:
. Helye: Hungaroring, Millenniumi torony bejárata mellett

működési ideje:2008. november 15. 6:00 – 18:00

2.13. Sajtóiroda:
Helye: Hungaroring, Millenniumi torony, II. em
Nyitvatartás: 2008.november 15. 7:30 – 18:00

3. Nevezések

3.1. Résztvevők
A versenyen azok az érvényes MNASZ licenccel és bajnoki címmel rendelkező versenyzők
vehetnek részt, akik az MNASZ Szakági Bizottságainak, vagy a Gyorsulási illetve Szlalom
Bizottságának javaslata alapján a Szervezőbizottságtól meghívást kapnak. Az induló
versenyzők minden esetben egy-egy szakágat, vagy nem szakági keretek között bonyolított
bajnokságot képviselnek az alábbiak szerint:

- Autocross
- Autós Gyorsasági
- Gokart
- Gyorsulás

- Rallye
- Rallycross
- Szlalom
- Terep-rallye
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3.2. Nevezés
A résztvevők a Szervezőbizottság meghívását követően, a mellékelt nevezési lap
kitöltésével adhatják le nevezésüket a versenyre. A kitöltött nevezési lapnak a nevezési
zárlatig a Szervezőbizottsághoz be kell érkeznie.

Nevezési zárlat: 2008. november 11.

Nevezéseket az alábbi címre kell eljuttatni:

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

fax: +36 1 4606930

A kitöltött nevezési lapokat faxon is el lehet küldeni, de ebben az esetben az eredeti, aláírt
nevezési lapot legkésőbb az adminisztratív átvételen le kell adni.

3.3. Nevezési díj
A versenyre nevezési díj nincs!

3.4. Biztosítás
A versenyzők licenchez kapcsolódó balesetbiztosítása jelen versenyre is érvényes. Az
extrém biztosítás megkötése javasolt minden versenyzőnek. A kötelező felelősségbiztosítás
kiegészítést a Szervezőbizottság köti meg a versenyen induló versenyautókra.

3.5. A versenyen induló gépjárművek:
A verseny a Szervezőbizottság által biztosított azonos versenyautókkal kerül lebonyolításra.

4. Átvételek

4.1. Adminisztratív átvétel
4.1.1. Fakultatív adminisztratív átvétel: 2008. november 14. 13:30 – 15:30
4.1.2. Adminisztratív átvétel időpontja: 2008. november 15. 6:00 – 7:00
4.1.3. Adminisztratív átvétel helye: versenyiroda
4.1.4. Az adminisztratív átvételen az alábbi okmányok bemutatása kötelező:

- licenc
- egészségügyi könyv

5. Versenyzői felszerelések

A futamokon történő induláskor az alábbi felszerelések bemutatása és a futam során a
viselése kötelező:

- érvényes FIA homologizációval rendelkező bukósisak
- érvényes FIA homologizációval rendelkező overál, maszk, alsóruházat, zokni,

cipő, kesztyű
A versenyzői felszereléseket minden versenyzőnek saját magának kell biztosítania!

6. Pályabejárás

6.1. A Hungaroringen kialakított versenypálya 2008. november 14-én 14:00 és 16:00 óra között
és 2008. november 15-én 6:30 és 7:30 óra között saját, max. 5 személy szállítására alkalmas
személyautóval bejárható. Az adminisztratív átvételen kiadott pályabejáró kártyával kell
jelentkezni a boxutcában kialakított rajthelyen és a sportbíró utasítására lehet a pályabejárást
megkezdeni. Minden versenyzőnek legalább egy alkalommal végig kell mennie a
versenypályán, ellenkező esetben a rajtengedélye megvonásra kerül. A pályabejárás során a
megengedett maximális sebesség 60 km/h. A pályabejárás időszakában a rendező
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sebességellenőrzést végez. A megengedett sebességet túllépő versenyzők a sebesség
túllépés értékét alapul véve minden 1 km/h sebesség túllépésért 1 másodperc időbüntetést
kapnak, mely a selejtezőben elért eredményéhez kerül hozzáadásra. Az a versenyző, aki
több alkalommal is túllépi a megengedett sebességet, a büntetését a legmagasabb érték
alapján kapja meg, de ebben az esetben a Felügyelő Testület további büntetést is kiszabhat.
7:30-kor a pályabejárást, a pályabejárást irányító sportbíró lezárja, ezt követően a pályán
lévő versenyzők kötelesek a pályát 5 percen belül elhagyni. A pályabejáráson - a KRESZ
előírásainak betartása mellett – a pályabejáró gépjárműben ülő személyek száma nem
korlátozott.

7. A verseny lebonyolítása

A verseny két részben kerül megrendezésre.
2008. november 15-én 8:00 és 13:00 között selejtező futamok, majd 13:30 és 16:00 között
döntő futamok kerülnek lebonyolításra. A selejtező futamok során minden versenyző teljesítési
ideje rögzítésre kerül és a legjobb 16 (a versenypályát legrövidebb idő alatt teljesítő)
versenyző kerül a döntőkbe olyan módon, hogy 3.1 pontban meghatározott szakágból minden
szakágat legalább egy-egy versenyzőnek képviselnie kell. Amennyiben valamely szakágból
egyetlen versenyző sem teljesíti érvényesen a selejtező futamot, úgy az a szakág nem
képviselteti magát a döntőkben.
A döntő futamok kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra.
Mind a selejtező, mind a döntő futamok során a versenyautóban csak a nevezett versenyző
tartózkodhat.

7.1. A selejtező futamok lebonyolítása
A selejtező futamok a rajtlistával együtt kifüggesztett időterv szerint kerülnek lebonyolításra. A
rajtsorrend, az adminisztratív átvételt követően, sorsolással kerül meghatározásra. Minden
versenyzőnek a kifüggesztett, várható rajtideje előtt legalább 15 perccel kell jelentkeznie a 10-
es boxban. A selejtező futamokban egyidőben két versenyző teljesíti a versenytávot. A két
versenyző – a sportbírók utasításait figyelembe véve – feláll a rajtvonalra. A rajtolás a
fényjelző készülék jelzésére történik. A versenytáv teljesítését követően az időmérés a
célvonalon történő áthaladás pillanatában fejeződik be. Ezt követően a versenyzőknek a
STOP vonalon meg kell állniuk és a sportbírók utasításaink megfelelően vissza kell térniük a
10-es boxhoz.
Az a versenyző, aki saját hibájából nem tud a sportbírók által megjelölt időpontban elrajtolni, a
selejtező futam teljesítése nélkül kiesik a versenyből.
A selejtező futam során a versenytáv teljesítésének maximális ideje 5 perc. Aki a versenytávot
5 percen belül nem tudja teljesíteni, kiesik a versenyből.
Valamely futam megszakadás esetén a megszakadásban vétkes versenyző kiesik a
versenyből, a vétlen versenyző újra futhatja a futamot.

7.2. A döntő futamok lebonyolítása
A 7. pontban meghatározott szabályok szerint a döntőkbe jutott 16 versenyzővel, kieséses
rendszerben folynak a döntő futamok. A futamok lebonyolítása megegyezik a selejtező
futamok lebonyolítási rendszerével. A döntő futamok első fordulójában 8 futam kerül
lebonyolításra, a selejtezőkben teljesített idők sorrendjét figyelembe véve az alábbi séma
szerint:

1.futam 1-16
2.futam 2-15
3.futam 3-14
4.futam 4-13
5.futam 5-12
6.futam 6-11
7.futam 7-10
8.futam 8-9
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A döntő futamok második fordulójának 4 futama az első forduló eredményei alapján az
alábbiak szerint kerül lebonyolításra:

9.futam 1. futam győztese a 8. futam győztesével
10.futam 2. futam győztese a 7. futam győztesével
11.futam 3. futam győztese a 6. futam győztesével
12.futam 4. futam győztese a 5. futam győztesével

A döntő futamok harmadik fordulójának 2 futama a második forduló eredményei alapján az
alábbiak szerint kerül lebonyolításra:

13.futam 9. futam győztese a 12. futam győztesével
14.futam 10. futam győztese a 11. futam győztesével

A döntő futamok negyedik fordulójában, a 15. futamban, a harmadik forduló két futamának
győztese indul a “Bajnokok Bajnoka” címért.

A döntő futamok időterve 2008. november 15-én 13:10-kor, a verseny hivatalos
hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül. A döntőbe jutott versenyzők a jelen versenykiírásban leírt
lebonyolítási rendszert, valamint a döntő futamok eredményeit figyelembe véve, kötelesek a
rajtolásuk várható ideje előtt legalább 15 perccel a 10-es boxban jelentkezni. Az a versenyző,
aki saját hibájából nem tud a sportbírók által megjelölt időpontban elrajtolni, a futam teljesítése
nélkül kiesik a versenyből.
A döntő futamok során a versenytáv teljesítésének maximális ideje 5 perc. Aki a versenytávot
5 percen belül nem tudja teljesíteni kiesik a versenyből. Amennyiben valamely futamban az
egyik induló nem áll rajthoz, úgy a másik versenyző egyedül teljesíti a futamot. Amennyiben a
futamot érvényesen teljesíti, úgy Ő tekintendő a futam győztesének. Amennyiben a futamot
nem tudja érvényesen teljesíteni, úgy az adott futamból nincs továbbjutó.
Valamely futam megszakadása esetén a megszakadásban vétkes versenyző kiesik a
versenyből, a vétlen versenyző automatikusan továbbjut a következő fordulóba.

8. Díjkiosztó, díjak

8.1. Díjak
- a 15. döntő futam győztese elnyeri a “Bajnokok Bajnoka” címet és serleg

díjazásban részesül
- a 15. döntő futam második helyezettje, mint  a Bajnokok Tornája 2. helyezettje

serleg díjazásban részesül
- a 13. és 14. futamok második helyezettjei, mint  a Bajnokok Tornája 3. helyezettjei

serleg díjazásban részesülnek

8.2. Díjkiosztó
8.2.1. A dijkosztó helye: hivatalos hirdetőtáblán kerül meghatározásra
8.2.2. A dijkiosztó időpontja: 2008. november 15. 17:00

9. Óvás, fellebbezés

Óvás az ideiglenes eredmény kifüggesztésétől számított 30 percen belül adható be.
Óvási díj: 100.000,- forint
Bármilyen vitás esetben a verseny Felügyelő Testülete dönt. A versennyel kapcsolatban
fellebbezésnek helye nincs!

A versenykiírást jóváhagyta: 2008. október 22. Herczeg Lajos IB vezető


