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VERSENYKIÍRÁS
Jóváhagyási sz.: K-149/2016.04.07
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség gokart Országos bajnoksága,
az MGSZ-RMC 2016. évi Gokart sorozata, a Magyar Gokart
Szövetség rendezésében
1. A rendezvény neve: MNASZ-MGSZ-RMC II. fordulója.
2. Rendező:

neve: Magyar Gokart Szövetség
címe: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 32.
Tel: +36 30 510-4090
+36 30 382 2645
Fax: +36 23 330-779

3. A rendezvény időpontja és helyszíne:
2O16. április 22-24.
Dunaszerdahely
4. A pálya hossza:
szélessége:
burkolata:

1040 m
6-8 m
aszfalt

A pálya licencazonosító száma és érvényessége:
A menetirány az óra járásával ellentétes!
A Pole pozíció: bal oldalon
Az egy időben indítható kartok száma edzésen: 50 fő
versenyen: 34 fő
II. HIVATALOS SZEMÉLYEK:
Versenyfelügyelő:
Márton László
Versenyigazgató:
Szabó Gyöngyi
- Indítóbíró/Starter:
Erőss Jenőné
- Vezető Technikai ellenőr: Csernus László
- Technikai ellenőrök:
Kovács Gábor, Csernus Zoltán
- Versenytitkár:
Kele Evelin
- Rendezvényigazgató:
Márton László
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Orvosi szolgálat:
Versenyorvos:
Versenyzők képviselője:
Időmérők vezetője:

SZMSZ
SZMSZ
TBA
Huszár Péter

III. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:
-

MNASZ-MGSZ-RMC-CEE 2016. évi Alapversenykiírása
ROTAX MOJO MAX CHALLENGE Sportszabályok 2016
(lásd: MGSZ.NET)
ROTAX MOJO MAX CHALLENGE TECHNICAL műszaki szabályok
2016 (lásd: MGSZ.NET)

1. Résztvevők:
Mindazon versenyzők, akik a 2016. évre kiállított és érvényes gokart
licenccel, vagy rajtengedéllyel rendelkeznek.
Nevezés: Az mgsz.net, vagy a kartingcee.eu weblapokon lehetséges A
nevezési díjat átutalással, vagy az MGSZ Budapesti irodájában
készpénzben lehet befizetni.
Helyszíni nevezés: 50 EUR adminisztrációs díj befizetésével lehetséges
Pénteken: 13.00-17.00-ig Szombaton : 08.00-12.00-ig Szombaton 12
óra után már csak 80 EUR felárral lehet nevezni a helyszínen!

MICROMAX MOTORSORSOLÁS: PÉNTEK
18.00-18.30!
2. A kötelező felelősségbiztosítás díját az adminisztrációs átvétel végéig
kell megfizetni, ami verseny hétvégenként 1.300.-Ft.
Ha a nevezési határidőig valamely géposztályban legalább 5 nevezés
nem érkezik be, úgy a rendezőnek jogában áll a kategória futamait
törölni. A rendező ebben az esetben az érintett nevezőket legkésőbb 5
nappal a verseny előtt írásban értesíti. A nevezési díjat a nevező
rendelkezése szerint visszafizeti. A kategória versenyének törlését a
rendező az MGSZ internetes oldalán a nevezési határidő lejártát követő
öt napon belül közzé teszi.
3. Osztályok:
DD2 , DD2 Masters, Rotax Max Senior, Rotax Max Junior, Rotax
MiniMax, Rotax MicroMax, Rotax Max Masters,
A Rotax kategóriákban a Rotax nemzetközi előírásai szerint az első
futamsorozat elődöntőnek, a második döntőnek és a harmadik Szuper
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Döntőnek minősül. A
megadásra.

körszámok

ennek

megfelelően

kerültek

IV. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
Lásd a verseny mellékelt időtervét.
V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1.
A szabadedzés a versenyprogram része, ezért csak sikeres
adminisztratív átvétel után szabad a pályára lépni.
2.
Díjazás: Versenyosztályonként az 1-3. helyezettek serlegdíjazásban
részesülnek. Általános alapelv, hogy az első 3 versenyző kap kupát, a
MicroMax és MiniMax géposztályokban a 4-10. helyezettek érem
díjazásban részesülnek. A díjazottaknak a díjkiosztón nyakig zárt
versenyzőruhában való megjelenés kötelező, mely alól a rendező adhat
felmentést. A szabályt megszegőket, pénzbírsággal kell sújtani. Mértéke
alkalmanként, legalább egy futam nevezési díjának a fele.
3.
Médiajogok és ezek gyakorlása: az MGSZ szabályzatai szerint,
valamit a Rotax Magyarország és MGSZ között létrejött szerződés
figyelembevételével.
4.
A Depót elfoglalni péntek reggelnél hamarabbi érkezés esetén csak a
rendező vagy az általa megbízott személlyel történő előzetes egyeztetés
után lehetséges! Amennyiben ezt elmulasztják, abban az esetben a rendező
a már felépített boxot (sátrat) áthelyeztetheti! Pénteken helyet foglalni is
csak a rendező utasítása szerinti sorrendben és az általa kijelölt helyre
lehetséges.
5.
Személyautókkal és lakókocsikkal (lakóautó) is csak a rendező által
kijelölt helyen parkolhatnak. Ezen szabály figyelmen kívül hagyása
kocsinként és naponként 50.000.- Ft parkolási díjat kell a rendező részére
azonnal megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg, az érintett csapatot
a verseny felügyelői testülete kizárásbüntetésben részesítheti.
VI. JOGFENNTARTÁS
A rendező fenntartja magának a jogot, hogy – az MGSZ 2016. évi Alap
versenykiírás előírásait kivéve – a jelen kiírást megváltoztassa. Ebben az
esetben a rendező sorszámmal és időponttal ellátott Vérehajtási Utasítás
formájában tájékoztatja az érdekelteket. A verseny ideje alatt végrehajtási
utasítást csak a már működő Felügyelő Testület adhat ki.
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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 résztvevő, versenyző vagy szerelő, hozzájárul ahhoz,
hogy a versenyen vagy a verseny kapcsán készült felvételek,
nyilatkozatok, egyéb anyagok - az írott vagy elektronikus sajtó, valamint
internet útján - nyilvánosságra kerüljenek.
VII. ÜZEMANYAG HASZNÁLAT
Az Országos futamokon kizárólag 95 RON oktánszámú ólommentes
motorbenzin használható.
Az üzemanyagot a legközelebbi benzinkútról kell beszerezni és annak a
használata kötelező! A pontos neve a hivatalos benzinkútnak Ezen a
futamon kizárólag 95 RON oktánszámú ólommentes motorbenzin
használható. Az üzemanyagot a versenypályához legközelebbi
dunaszerdahelyi Hypernova kútról kell beszerezni.

Budapest, 2016. február 1.
Rendező:

………………………………
Kovács István
………………………………

Jóváhagyta:
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Hargitai Sándor
Engedély száma:
Mellékletek:

- a verseny időterve,
- Nevezési lap
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