
Autocross Versenykiírás
2008. június 8. Túrkeve

Magyar Köztársaság 2008. évi
Autocross Országos Bajnokság IV. futam

Szlovák Autocross Futam

A verseny neve: Autocross Országos Bajnokság IV. futam
- helye: Túrkeve Autocross pálya (Keviring)
- ideje: 2008. június 8.

Rendező: TÚRKEVE VSE
- címe: Túrkeve, József A. u. 23.
- telefon: Csekő Istvánné vers. iroda vezető

56/361/311 (27. mellék)  vagy
Szabó Ildikó csap.vez:
56/363-998, 70/341-51-09

- fax: 56/361-405
- e-mail cím: sz.ildi@vipmail.hu
- versenyiroda címe: helyszínen

Nevezési zárlat: 2008. június 1.
Helyszíni nevezés: 50 % pótdíj fizetés terhe mellett

A verseny vezetősége:

- Sportfelügyelők – Spotovi komisari:
Testület vezetője: -    Tarlós István

- Peter Kotman
- Gerlei Sándor

- Vezetőbíró-Riadatel pretekov:  Mogyorósi Attila  

- Versenytitkár – Tajomnik: Csekő Istvánné

- Technikai B. vezetője – HI Technicky komisar:
- Lakos László
- Robert Csernyi szlovák részről

- Időmérés – Értékelés vezető – HI. Casomerac: dr. Tóth Katalin

- Pályabírók vezetője – Veduci trate: Csató József

- Versenyzői összekötő – Styk s pretekarmi:
 - Renata Kotmanova – szlovák -
- Varga Zsuzsanna – magyar –

A pálya adatai:
- hossza: 940  méter
- szélessége: max. 20 méter - min. 10 méter
-szintkülönbség: 2 méter



A VERSENY IDŐBEOSZTÁSA:

2008. június 8.

Nevezés pótdíjjal a helyszínen: a gépátvétel ideje alatt

Gépkönyvezés: 6:30 – 6:45

Adminisztratív átvétel helye: Túrkeve, autocross pálya
       ideje: 6:45 – 8:30

Technikai átvétel helye: Túrkeve, autocross pálya
          ideje: 6:45 – 8:30

1.Felügyelői értekezlet: 8:35

Időmérő edzés: 9:00 – 11:00

2.Felügyelői értekezlet: Időmérés után azonnal

Versenyzői eligazítás:               11:10

„A” előfutamsorozat kezdete:  11:30

„B” előfutamsorozat kezdete:  13:00

„C” előfutamsorozat kezdete:  14:30

3.Felügyelői értekezlet: „C” előfutam befejezése után azonnal

Döntő futamok kezdete:            16:30

4.Felügyelői értekezlet:              Döntők után azonnal

Óvási határidő vége: az ideiglenes eredménylista kifüggesztése után 30 perccel.



A VERSENY RÉSZTVEVŐI:

Részt vehetnek mindazok, akik az Autocross O.B.-n való indulási joggal rendelkeznek
és szabályosan neveztek a 2008. évi O.B. és FIA szabályzata szerint.

NEVEZÉS ÉS BIZTOSÍTÁS

A versenykiíráshoz csatolt nevezési ívet írógéppel, vagy nyomtatott nagybetűvel
pontosan kitöltve a versenyző aláírásával, az egyesület bélyegzőlenyomatával és a
szakosztályvezető aláírásával ellátva kell benyújtani a verseny rendezőjének. Helyszíni
nevezés van.

egyéni nevezési díj: 15.000,- Ft/fő
DIV I/F nevezési díj   7.500,- Ft/fő
junior nevezési díj:   5.000,- Ft/fő
csapat nevezési díj: 15,000.- Ft/csapat

biztosítás:   4.200,- Ft

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
Az Autocross O.B. 2008. évi alapverseny kiírása, illetve az FIA szabályai szerint.

Amatőr betétfutamra vonatkozóan külön versenykiírás készül.

A FUTAMOK TÁVJA:
Edzés: 5 kör, Junior 3 kör
Előfutam: 5 kör Junior 4 kör
Döntőfutam: 7 kör Junior 5 kör

A VERSENY DÍJAZÁSA:

DIV  III. 4000 cm3 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

DIV  III./A 1600 cm3 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

DIV  III./N 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

Junior 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

DIV I. 1 - 3 helyezett koszorú+serleg

DIV I./F kategóriánként 1 – 3 helyezett koszorú + serleg

Csapat 1 - 3 helyezett serleg

Amatőr (kategóriánként) 1 – 3 helyezett koszorú + serleg



JOGFENNTARTÁS ÉS INDULÓK FELELŐSSÉGE:

A rendező fenntartja magának a jogot, hogy a - Szabálykönyv megfelelő rendelkezéseit
kivéve - jelen kiírás előírásait megváltoztassa. Ebben az esetben a bekövetkezett
változásokról a résztvevőket dátummal és sorszámmal ellátott végrehajtási utasítással
tájékoztatják.

A rendező fenntartja magának a jogot, hogy a versenyen résztvevő autókra 3 db
reklámhordozót elhelyez, amelyet a rendező biztosít. A reklámkötelezettség
megváltható a rendező részére befizetett 10.000.-Ft-tal.

A résztvevők a nevezési ív aláírásával alávetik magukat a versenykiírás, a végrehajtási
utasítás, a Szabálykönyv szabályainak.

A versenyen való részvétel az indulók felelősségére történik.

A versenyzők a nevezési ív aláírásával kijelentik, hogy a rendezővel szemben
kártérítési igényt nem támasztanak, illetve kártérítési igényükről lemondanak.

Dömsöd, 2008. május 12.

      …………………………
                     Osváth László

Túrkeve VSE

Jóváhagyta:
A MNASZ Autocross Szakbizottsága                               számon.

.....................................................
      Cselényi Vilmos

     szakágvezető     


