
Tájékoztató 

A Magyar Gokart Szövetség tájékoztatja a versenyzőket és csapatokat, hogy a  

 
 
„MNASZ GOB 2016. Alapkiírás  

 

II/2. GÉPOSZTÁLYOK ÉS AZOK MEGHATÁROZÁSA” pontja a 
következőre változik: 

 

 Rotax MicroMax 

 Rotax MiniMax 

 Rotax Max Junior  

 Rotax Max Senior 

 Rotax Max Master 

 Rotax DD2,  

 Rotax DD2 Masters  
 

A Rotax kategóriákban a nemzetközi „ROTAX MOJO MAX 

CHALLENGE SPORTSZABÁLYZAT 2016” és a „ROTAX MOJO MAX 

CHALLENGE TECHNIKAISZABÁLYZAT 2016” valamint a CIK-FIA 

előírásai érvényesek, ennek megfelelően, azokkal teljesen 

megegyezően kell értelmezni és szabályokat betartani az alábbiak 

kivételével: 

 

kategória életkor 
min. 

tömeg 

száraz 

gumiabro

ncs 

esős 

gumiabro

ncs 

Rotax 

MicroMax 
7-11 év 110 Kg Mojo C2 

Mojo W2 

első 

Rotax MiniMax 9-13 év 130 Kg Mojo D1 Mojo W2 

Rotax Max 

Junior  
13-16 év 145 Kg Mojo D1 Mojo W2 

Rotax Max 

Senior 

15 év 

felett 
165 Kg Mojo D2 Mojo W2 



Rotax Max 

Master 

30 év 

felett 
175 Kg Mojo D2 Mojo W2 

Rotax DD2,  
15 év 

felett 
173 Kg Mojo D3 Mojo W2 

Rotax DD2 

Masters  

30 év 

felett 
173 Kg Mojo D3 Mojo W2 

 

A versenyző kategóriába sorolásánál, mindig azt az életkort kell 

figyelembe venni, amelyet a sportoló az adott évben be fog tölteni. 

Minden versenyző a bajnokság során, számára az első versenyt 

megelőző nevezés során, kötelező hivatalos okmánnyal igazolni 

születésének időpontját.  

Az MNASZ Gokart Bizottságának indokolt esetben joga van a 

versenyző kategóriába sorolásakor eltekinteni az életkór szerinti 

szigorú besorolásától az alábbi feltételek mellett, ha az összes 

teljesül. 

 az alsóbb kategóriába sorolás feltételei: 
 

o ha a versenyző képviselője és nevezője, írásos 
kérelmet terjeszt be az MNASZ Gokart Bizottságánál.  
 

o ha a versenyző gyakorlatlanságával veszélyeztetheti 
versenytársai épségét. 

 

o ha a versenyző a megelőző évben, két versenynél 
nem indult több alkalommal 

 

o életkór szerint maximum 1 évvel térhet el a 
meghatározott kórhatártól 

 

 

 



 a felsőbb kategóriába sorolás feltételei: 
 

o ha a versenyző képviselője és nevezője, írásos 
kérelmet terjeszt be az MNASZ Gokart Bizottságánál. 
 

o ha a versenyző fejlődését elősegíti, és nem 
veszélyeztetheti versenytársai épségét. 

 

o ha a versenyző a megelőző években elért eredménye 
indokolja 

 

o a versenyző fizikálisan felkészültnek tekinthető  
 

o életkor szerint maximum 1 évvel térhet el a 
meghatározott korhatártól 

 

A kategóriába sorolás változtatása során nem lehet indok: 

 

o a versenyző testalkata, magassága, testtömege 
 

o a versenyző fizikális felkészületlensége, 
alkalmatlansága 

 

o a versenyző mentális felkészületlensége, 
alkalmatlansága 

 

Gumiabroncs:  

A GOB futamain, egy versenyhétvégén max.  5 db gumiabroncs 

használható. A versenyévad első versenyén az új gumi 

használata kötelező, valamint a CEE versenyein kötelező az új 

gumival való indulás, de ezt a gumit a következő magyar 

bajnokságban használhatja, ha a verseny végén leadja úgy, 

hogy a rajtszáma jól látható. 


