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VERSENYKIÍRÁS 

 

Vörös Katlan Bajnokok Tornája 

A verseny helyszíne: Nyirád, Nyirád Racing Center 

 Időpontja: 2021.12. 10-12. 

A rendező felhívja a figyelmet, hogy a sportesemény az aktuális járványügyi intézkedések 

betartása mellett kerül lebonyolításra!  
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1. Program 

2021. november 15.   A versenykiírás közzététele  

2021. december 08.   Nevezési zárlat 

 

 

Versenyiroda helye: az épület földszintjén 

Adminisztratív átvétel helye: az adminisztratív irodában 

Technikai átvétel helye: gépátvevő helység 

A hivatalos hirdetőtábla – ONLINE : www.chronomoto.hu 

 

 

Időterv 

2021.11.10. (péntek)  

➢ 12:00 - Depónyitás 

➢ 12:00 - Versenyiroda nyitás 

➢ 16:00-22:00 - Adminisztratív átvétel 

➢ 16:00-22:00 - Technikai átvétel  

 

2021.12.11. (szombat) Amatőrök versenye 

 

➢ 6:00 – 7:00 Adminisztratív átvétel Csak külön engedéllyel! 

➢ 7:30 – Versenyzői eligazítás (Piros sátor) Mindenki számára KÖTELEZŐ! 

➢ 7:45 – Pályabejárás konvojban!!! 

➢ 8:30 – 1.futam (2 kör) 

➢ 12:00 – 2.futam (2 kör) 

➢ 15:00 – 3.futam (2 kör)  

➢ Díjátadó ünnepség a 3. futamot követően, a rajtelőkészítő csarnokban. 

 

 

 

2021.12.12. (vasárnap) Licencesek versenye 

 

➢ 6:00 – 7:00 Adminisztratív átvétel Csak licences versenyzőknek! 

➢ 7:30 – Versenyzői eligazítás (Piros sátor) Mindenki számára KÖTELEZŐ! 

➢ 7:45 – Pályabejárás konvojban!!! 

➢ 8:30 – 1.futam (2 kör) 

➢ 12:00 – 2.futam (2 kör) 

➢ 15:00–  3.futam (2 kör)  

➢ Díjátadó ünnepség a 3. futamot követően, a rajtelőkészítő csarnokban. 

 

 

      

 

  

http://www.chronomoto.hu/
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2. Rendezés  

A rendező megrendezi a Vörös Katlan Bajnokok Tornáját amatőr- és licenc-szel rendelkező 

rally-,  rallycross-  és autocross versenyzők részére. 

 

Belépési engedély  

A rendező minden nevezőnek két db (versenyző + 1 fő) szervizbelépőt biztosít, melyet 

a helyszínen (a depó kapuban) érkezéskor kap meg.  

 

3. Rendező  

A verseny rendezője:    Nyirád Racing Center Kft. 

Címe:      6727 Szeged, Lant u. 8. 

Tel:      +36305208774 

E-mail:     nyiradracing@gmail.com 

 

A Nyirád Racing Center a Balatontól 25km-re, északi irányban található. A versenypálya 

Nyirád külterületén, a községtől délnyugati irányban kb. 5 km-re. A versenypálya csak a keleti 

irányból a Tapolca-Nyirád közlekedési útról közelíthető meg, a bekötő utat tábla jelzi!  

GPS: É: 46 o 58’ 11”,K: 17 o 25’ 00” 
 

4. Általános feltételek, a pálya leírása  

 

Pálya leírása  

- Hely:      Nyirád, Nyirád Racing Center 

-   Telefon:    +36305208774 

-   Hosszúság:     1.kör 2,5 km 2.kör 5 km  

 

A versenypálya szinkronpályaként a rallycross, az autocross, a joker kör és a szervízutak 

összehangolásával kerül kialakításra.  

A pálya egyik vonala az óramutató járásával ellentétes, a másik pedig megegyező. 

 

5. A verseny tisztségviselői  

 
Versenyigazgató:     Éri Gergely 

Pályabírók vezetője:     Csuri Zoltán 

Versenytitkár:     Gyuris Orsolya 

Technikai ellenőr:     később kerül megnevezésre 

Időmérés és értékelés:    Boros Lajos 

Biztonsági főnök:     Tápai István 

Humán mentés:                                             Sped-Med Kft. 

Versenyorvos:     később kerül megnevezésre 

 

6. Nevezés és biztosítás  

A versenyre nevezni az alábbi nevezési lap számítógéppel vagy nyomtatott betűvel 

olvashatóan, pontos, hiánytalan kitöltésével lehet. A nevezési lapokat az alábbi e-mail címre 

várjuk: nyiradracing@gmail.com 

 

mailto:nyiradracing@gmail.com
mailto:nyiradracing@gmail.com
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A maximális nevezői létszám 60 versenyző/nap, amelyek a beérkezés sorrendjében vesz a 

rendező figyelembe. 

A nevezési díjat a Nyirád Racing Center Kft 11600006-00000000-96330854 Erste Banknál 

vezetett számla számra kérjük befizetni, vagy rózsaszín csekken feladni. Mindkét esetben 

kérjük a közlemény rovatba feltűntetni a versenyző(k) nevét. 

Nevezési díj:    Amatőr: 30.000 Ft 

                                               Licences: 50.000 Ft 

A fenti összegek tartalmazzák a nevezési díjat és a depóhasználati jogot is. A feltűntetett díjak 

bruttó összegek.  

 

Biztosítás  

 

Minden versenyzőnek rendelkeznie kell versenyzői biztosítással. A nevezés részeként a 

versenyző részére a harmadik személlyel szembeni káresemény esetére versenyzői 

felelősségbiztosítást kell kötni. A biztosítás a rendezvény rajtjától lép életbe, és a verseny 

végéig, vagy kiesés, illetve kizárás pillanatában szűnik meg.  

 

Biztosítási díj: 1.900 ft , mely az adminisztratív átvételen fizetendő. 

 

Élményautóztatás esetén az utasnak kötelező az extrém biztosítás befizetése az adminisztratív 

átvételen. Extrém biztosítás: 800 ft /fő. 

 

7. Verseny díjazása  

Kategóriánként és az abszolút értékelésben az 1-3. helyezett serleg- díjazásban részesül. 

 

8. Jogfenntartás és indulók felelőssége  

A rendező jelen kiírás megváltoztatásának a jogát a verseny kezdetéig fenntartja, az 

alábbi feltételekkel: változás esetén a versenyzőket dátummal és sorszámmal ellátott 

végrehajtási utasítással tájékoztatja, melyet a szakág előzetesen jóváhagy, a verseny kezdetétől 

ezen joga a felügyelő testületet illeti. A résztvevők a nevezési lap aláírásával alávetik magukat 

a versenykiírás és a végrehajtási utasítások előírásainak. A versenyen való részvétel az indulók 

felelősségére történik. A versenyzők a nevezési ív aláírásával kijelentik, hogy a rendezővel 

szemben kártérítési igényt nem támasztanak, ill. kártérítési igényükről lemondanak.  

 

9. 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, valamint egy 150 literes 

szemetes zsákkal a hulladékok gyűjtésére.  

10. Biztonsági előírások  

Minden versenyzőnek a saját depó területén el kell helyezni egy minimum 2 kg. töltésű, 

üzemképes poroltó készüléket. A depo területén a maximális sebesség 5 km/h. A versenyautó 

tesztelése és gumimelegítés csak a versenypályán engedélyezett.  A résztvevők mindegyikére 

kötelező érvényű az aktuális járványügyi szabályok betartása!  
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11. Ellenőrzések  

Adminisztratív ellenőrzések  

Csak a versenyzőnek kell megjelenniük az ellenőrzésen, amelyre az adminisztratív 

irodában kerül sor.  

 

Gépátvétel – Technikai ellőírások 

Minden résztvevő verseny-gépkocsinak meg kell jelennie a gépátvételen (gépátvételi 

helyiség). Minden olyan autó, amely a gépátvétel vége után érkezik, a rajtengedély 

megvonható. Az autó átvételével, a versenyző elismeri, hogy a gépjármű versenyzésre 

alkalmas.  

Csak bukócsővel rendelkező autóval lehet rajthoz állni, teljes zárt overálban és bukósisakban. 

Előírás a 4 pontos biztonsági öv (lejárt homológ engedélyezett). 

Kötelező a porlámpa, a féklámpa és az első világítás. 

Utcai gumi, utcai téli gumi használható, murva gumi nem engedélyezett! 

 

Élményautóztatás esetén az utasnak is kötelező a teljes zárt overál és a bukósisak, valamint a 

felelőségvállalási nyilatkozat aláírása és az extrém biztosítás befizetése az adminisztratív 

átvételen. 

 

12. Az esemény lebonyolítása  

 

Szombaton csak az amatőr- , vasárnap csak a licenc-szel rendelkező versenyzők 

állhatnak rajthoz. 

Mind a két nap elején pályabejárást tartunk, mely felvezetéssel történik az időterv szerint, NEM 

versenytempóban!  A két nyomvonal egymás után megtekinthető.   

Mind a két pályán egyszerre indul egy- egy autó, majd a kör féltávjánál újabb 2 autó rajtol el.  

Célbeérkezést követően a rallycross nyomvonalon lassú tempóban a depóba kell hajtani, a 

sportbírók iránymutatása szerint. 

Három futamot tervezünk, melyből a legjobb idő számít. A rajtbesorolás kategóriánként 

történik, a rajtelőkészítő csarnokban. 

Csak az a versenyző értékelhető, aki legalább két futamot teljesít.  

Egy futam távja: 2 kör.  

 

Időmérés  

A versenyen fotocellás időmérés történik.  

 

Eredmények  

Hivatalos hirdetőtábla: www.chronomoto.hu 

 

Nyirád, 2021.11.15. 

Nyirád Racing Center Kft 

http://www.chronomoto.hu/

