Drift versenykiírás

Mezőkövesd, 2017. 07. 01.

TOUR DE RACE Mezőkövesd

1. A RENDEZŐ, AZ ESEMÉNY
1.1 A rendező:
A rendező: Borsod VAN Kft. Képviseli: Horánszky Gergely Kapcsolattartó Zelenák
Krisztián Telefon: +36205216564 web: www.tourderace.hu.
1.2 A verseny:
IV.Tour de Race Futam HOT RACE DRAG OB / DRIFT /Szlalom verseny és
KontaktUS2K17 tuning találkozó 2017. július 1-én, a mezőkövesdi Klementína
repülőtéren kerül megrendezésre.
1.3 Tisztségviselők:
Főszervező:
Versenyigazgató:
Gépátvétel:
Időmérés vezető:
Időmérés:
Szakági megfigyelő:
Vezető technikai ellenőr:
A felügyelő testület vezetője:
Versenytitkár:
Biztonsági felelős:
A verseny főorvosa:
Rescue és mentőszolgálat:

- Horánszky Gergely
- Demeter Magdolna
- később kerül megnevezésre
- Veisz-Béres Jácint
- Béres Jácint
- Demeter Magdolna
- Angyal Péter
- Béres Szabolcs
- dr. Letenyi Ferenc
- Special Rescue Team

A verseny titkárság a rendezvényen üzemel. A rendezvény előtt elérni e-mailen lehet.
E-mail: tourderace@gmail.com
2. Pálya
Anyaga: beton
Hossza: kb 1700 m
Depó: helyszínen
Terepakadályok: a pálya déli részén gumival jelült helyeken mélyedések találhatók
3. Általános szabályok
A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt.
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A versenyen a versenyző köteles betartani azt, amit a versenykiírás, és az alapszabály
tartalmaz. Ami a szabályzatban,kiírásban nincs kimondottan engedélyezve , illetve
jelen pillanatban szabályozva az tiltva van.
A versenyzők a szabályokkal kapcsolatban írásban javaslattal élhetnek, melyet a
verseny szervezője a következő rendezvényig elfogadhat, vagy elutasíthat. A szabály
módosításának jogát fenntartjuk.
A versenypálya berendezéseivel való ütközés, amennyiben nem műszaki probléma
okozta hiba miatt történik a versenyző köteles viselni a verseny rendezőjének oldalán
felmerülő valamennyi kárt.
A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett maximális
sebesség 20km/h (kivéve a versenypálya aktív szakaszát, és a visszatérő sávot). A
rendezvény teljes területén tilos gépjárművel való pörgés és gumifüstölés, kivéve az
erre fenntartott területet! A versenyző a versenytáv megtétele után, köteles a lehető
leghamarabb a depo területére visszaérkezni, a megengedett sebességek betartása
mellett. A versenyző köteles a futam végeztével úgy elhelyezni autóját, hogy az ne
akadályozza az őt követő versenyzők visszatérését, valamint az elvárható szabad
közlekedést a depó egész területén.
Ajánlott, de nem kötelező a tűzálló ruházat viselete. Kötelező a hosszú, zárt ruházat és
a zárt lábbeli használata! Kötelező a felhúzott ablak (max. 10 cm-re leengedve). A depó
területén a szerelőponyva használata kötelező. A versenyautónak el kell férnie a
ponyván. A depó közlekedő útjain a szervizelés, a versenyautó elhelyezése tilos. A
szerelőponyvára kell elhelyezni a versenyautót
4. A verseny kategóriái
Verseny: Street
Edzés: Pro, Pro2
5. Nevezés
5.1 A versenyre az alábbi weboldalon lehet on-line nevezni: www.tourderace.hu
Az online nevezési időszak: 2017.06.12-06.28. 24 óráig lehet.
Helyszíni nevezésre van lehetőség a kapunyitást követően a depó területén.
A helyszínen nevezők
ajándékcsomagokból!

nem

részesülnek

a

szponzorok

által

felajánlott

5.2 Nevezési díj: PRO, PRO2 edzés 15000 - Ft; helyszínen ami tartalmazza minden PRO
versenyző számára a napi felelősség biztosítást, gumiszerviz szolgáltatást
Nevezési díj: Street verseny 15000 - Ft; helyszínen, ami tartalmazza minden PRO2
versenyző számára a napi felelősség biztosítást, gumiszerviz szolgáltatást
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A nevezési díjat csak a helyszínen kell megfizetni.
A nevezési díj a versenyző + 2 fő technikai segítő belépését teszi lehetővé, csapat
egyéb tagjainak, kísérőknek stb. a belépőjegy váltása kötelező.

5.3 Nevezési feltételek:
Nevezés nincs jogosítványhoz kötve, de a verseny első 1 órájában a versenyigazgató
fenntartja a jogot a versenyző kizárására. Kizárás esetén a nevezési díjat visszatéríti a
szervező.
Nevezési lap elérhetősége: gépátvételnél és interneten
Adminisztratív átvétel időpontja, helye:
2017.07.01. 8:00-11:00 Mezőkövesd,
Klementína repülőtér
Technikai átvétel időpontja, helye: 2017.07.01. 8:00-11:00 Mezőkövesd, Klementína
repülőtér
5.4 Nevezés maximuma
40 versenyző
6. Rajtszámok
A versenyautó szélvédőjén kell biztosítani helyet 1 db fekvő A5 méretű, öntapadós
rajtszámnak. A rajtszámokat nem kötelező felragasztani az autóra, de a versenyzőnek
kell gondoskodnia arról, hogy a verseny teljes ideje alatt láthatóan a versenyautón
legyen a rajtszám. A rajtszám levétele a verseny ideje alatt a versenyből való kizárást
vonja maga után. Ha egy autón több rajtszám szerepel, akkor gondoskodni kell a nem
használatos rajtszám(ok) jelöléséről (áthúzás, letakarás, stb).

7. Felelősség
A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt. A rendező semmilyen
felelősséget nem vállal. A harmadik félnek okozott károkat (kivéve versenyzőtárs) az
MNASZ honlapján megtalálható szabályzat szerint a biztosító megtéríti. A Rendező
semmilyen felelősséget nem vállal a depó területén őrizetlenül hagyott
felszerelésekért és tárgyakért.
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8. A verseny menete
- Adminisztratív és technikai ellenőrzés, az autó átvétele után meghatározásra kerül a
kategória besorolás, majd megkapod a kitöltött nevezési lapod, és beállhatsz a depóba.
Felkeresed a versenyirodát, és megteheted a nevezésedet. Ezután megkapod a
rajtszámokat. A versenyen csak a technikai gépátvételen átesett gépkocsival vehet
részt a versenyző.
- Versenyzői eligazítás és megnyitó: A versenyzői eligazításon a részvétel kötelező.
- Edzés Az edzés nem kötelező.
- Rajt: A rajtvárakozóból a felkészült versenyző (bekapcsolt biztonsági öv, felhúzott
ablak és sisak, járó motor) beáll a rajthelyre, ahonnan a rajtoltató elrajtoltatja
9. Értékelés
TOP 8 Díjazás: Minden versenyen a kategória első három helyezettje díjazásban
részesül.
10. Büntetések
A visszatérő sávban a sebességlimit 40km/h, A visszatérő sávban csak fegyelmezetten
(akrobatikus mutatványokat - pl. szlalomozás, driftelés, illetve az indokolatlan megállás
- kerülve) lehet közlekedni. Továbbá tilos a visszatérő sávban a gumifüstölés is. A
sebességlimit túllépése, vagy fegyelmezetlen magatartás és a parkolási rend
megsértése az alábbi pénzbüntetéseket vonja maga után: Minden alkalommal 10.000.Ft. A 2. figyelmeztetés vagy büntetés után a Versenyigazgató a versenyzőt kizárhatja a
versenyből!
11. Reklámok
A Rendező megtilt bárminemű reklám elhelyezését a versenypályán, a depó területén.
A tilalom alól kivételt képeznek azok a reklámok, amelyek a szállító járműveken festve
vannak, továbbá a versenyjárművön, a versenyző és szerelő ruházatán vannak
elhelyezve. Amennyiben a Rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal intézkedik
azok eltávolítására. Mód van azonban reklámok kihelyezésére, a Rendezővel
egyeztetett módon.
A Rendező kötelező reklámok használatát írja elő. Erről végrehajtási utasításban
értesíti a versenyzőket. Kötelező reklám nélküli nevezés: kétszeres nevezési díj. A
kötelező reklámok meglétét a verseny során ellenőrizzük. A kötelező reklámok feliratát
a Rendező biztosítja.

TOUR DE RACE Mezőkövesd

12. Résztvevő jogi státusza
Az eseményen való részvétel által valamennyi nevező hivatalosan lemond minden
jogáról, kártérítésről bármilyen balesettel kapcsolatban, amely megtörténhet a
nevezővel, vagy az Ő segítőjével az edzés vagy a verseny alatt, vagy a depóból történő
ki és beállás alatt.
Ez a lemondás/jogfeladás érvényes az FIA, az MNASZ, a szervezők, a különböző
tisztségviselők, a többi versenyző/nevező és segítői irányában is.
13. Időterv
2017. 07 01. Szombat
08:00 – 12:30 – Edzés (Street/Profik)
12:30 – 14:30 – Kvalifikáció (a pontozóbírák által, az edzésen mutatott teljesítmény
alapján sorba rendezve egyesével).
14:30 – 16:00 – Drift taxi (csak és kizárólag Profi versenyző, PRO, vagy PRO2
kategóriába tartozó autóval!) Utas számára is kötelező a bekötött biztonsági öv és a
bukósisak használata. Utas csak zárt, hosszú ruházatban, előzetes regisztrációt
követően tartózkodhat az autóban.
16:00 – tól TOP 8-as döntő futamok, egyenes kieséses rendszerben
17:00 Eredményhirdetés
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