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A jelen tehetségeiből neveljük ki a jövő
bajnokait.



Az autóversenyzés csúcsának számító
Formula 1 sorozat bajnokai is mind 
gokarttal kezdték a pályafutásukat. 

Ez az a széria, ami egy könnyen elérhető, 
gyors, biztonságos és erős versenyautóval
tudja kiszolgálni a versenyzőket, már a 
gyermekkortól kezdve. 

Az aszfalttól néhány centiméterre, őrült

tempóban száguldozva a pálya minden

rezdülését lehet érezni. A tökéletes ívek

megtalálását, a gáz és a fék adagolását

egy izgalmas játéknak tekinti az a 4 éves

kisgyerek, aki bukósisakot és overált húz.

Pontosan ez a gokart esszenciája. Együtt

élni a géppel, kitolni a határokat mindenféle

technikai segédeszköz nélkül.  



A jelenlegi Formula 1 mezőny többszörös
futamgyőztese és legígéretesebb tehetsége,

Max Verstappen
is a Rotax Max Challenge sorozat utánpótlás
programjában kezdte, jelenleg pedig a Red 
Bull Racing F1 csapat pilótája. Természetesen
nem ő az egyetlen, aki ezt az utat járta be. 



A Magyar Gokart Szövetség
törekvései

_a technikai sportokat, ezen belül a gokart

sportágat megszerettetni

_az autóversenyzés kiinduló kategóriáját

megóvni, építeni, fejleszteni

_a jövő bajnokainak első lépéseit támogatni

_az utánpótlást biztosítani

_lehetőséget teremteni a nyers tehetség

kibontakoztatására

_összefogni a hazai profi és amatőr versenyzőket

_lehetőséget biztosítani a versenyzésre



Lendület a versenyzésben

A Magyar Gokart Szövetség (MGSZ) szervezi a Magyar Rotax MAX Challenge 
(MNASZ Gokart Országos Bajnokság), valamint a Central-European Rotax MAX 
Challenge bajnokságot is. 

A Magyar Rotax Max Challenge a világ legnépszerűbb gokart versenysorozatának
a része. A magyarországi bajnokok ebből a sorozatból kvalifikálják magukat a 
sportág legnagyobb eseményére a Rotax MAX Grand Finals-ra, azaz a 
világbajnokságra. 



CEE Rotax MAX Challenge 
versenynaptár



A minőségre törekszünk
Az MGSZ által szervezett Karting CEE (kelet-közép-európai) versenysorozatban
31 ország 308 versenyzője méretteti meg magát, 6 különböző kategóriában. 

A hazai Országos Gokart Bajnokság idei szezonja hat fordulóból áll, ebből öt
futam magyarországi pályákon, egy pedig Ausztriában lesz. Ez a bajnokság
nyitott, indulhatnak külföldi versenyzők is, de díjazottak nem lesznek a 
bajnokság végén. 



Gokart Országos Bajnokság
versenynaptár



Aktívan kommunikálunk

A versenyzőkkel, szerelőkkel, szülőkkel, követőinkkel és a sportág rajongóival 
több csatornán is tartjuk a kapcsolatot, ahol tájékoztatjuk, szórakoztatjuk őket, 
valamint beszélgetünk is velük: 

• Hírekkel folyamatosan frissített weblapok (www.mgsz.net, www.kartingcee.eu)

• Hírlevél adatbázisunkra magyarul és angolul is küldjük híreinket

• Két Facebook oldalt (magyar és angol) és egy Instagram csatornát működtetünk 

http://www.mgsz.net/
http://www.kartingcee.eu/


Közösségi média



Tovább. 
Közösen.



Hazánkban is nagy múltra tekint vissza a gokart sportág, ezért sok legendás versenyistálló 
áll készen arra, hogy a kisgyerekek oktatását, edzését, versenyeztetését biztosítsák és 
legjobb tudásuk szerint ellássák. 

Utánpótlás



Az utánpótlás ebben a sportágban is nagyon fontos, ezért arra bíztatjuk a 
kedves érdeklődőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Gokart Szövetség 
vezetőivel, vagy hazánkban található versenycsapatok képviselőivel, akik 
készségesen állnak rendelkezésre információkkal, tanácsokkal, baráti 
beszélgetésekkel. 

Utánpótlás



CRG GOKARTSPORT EGYESÜLET – Kistarcsa, Pödör Balázs - balazska@gokartsport.hu

HARGITAI RACING – Kecskemét, Kovács István - hargitairacing1@gmail.com

KANCSÁR RACING – Pest megye, Kancsár Ferenc - kancsarracing@gmail.com

KMS EUROPE – Győr, Kálmán Péter - kmshungary@gmail.com

MHH KART TEAM R360 – Krozser Menyhért - menya@menya.hu

PROKART TEAM HUNGARY – Budapest, Törö István - prokartteam@gmail.com

TOP-MOTORSPORT – Budapest, Szép Ferenc - szepferi72@gmail.com

VINGLER MOTORSPORT SE – Budapest, Vingler Attila - vinglerauto@gmail.com

Hazai csapatok
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Köszönjük a 
figyelmet!

További információk: 

Horváth Péter

Főtitkár

rotaxhungary@gmail.com

+36204577338




