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1. Időbeosztás és helyszínek 
2021.07.13.                      A versenykiírás közzététele  

 
Versenyiroda helye: a kék tetejű épületben  
Adminisztratív átvétel helye: versenyiroda 
Technikai átvétel helye: gépátvételi sátor 
A hivatalos hirdetőtábla helye: A rajtvárakozó mellett. 

 
 

2021.08.04. (szerda) 
6:30-tól 07:30-ig: érkezés 
20:00-kor zárás. A teljes program alatt jelen kell maradni a depóban. (A jelenetben 
rosszul mutat, ha eltűnik a végére egy-két csapat) 
7:30-8:30 – Adminisztratív átvétel  
8:30-10:00 – szabadedzés (1X3 kör minden versenyzőnek) 
10:00 - I. futam kezdete 
13:00 – II. futam kezdete 
16:00 – III. futam kezdete 
III. futam leintése után 30 perccel – díjátadó ünnepség 
Díjkiosztó után zárásig: szabad autózás a pályán. 



2.  Rendező 
A verseny rendezője: HegCsi Kft. 
 Címe: 6050 Lajosmizse, Görgey utca 13. 
 Tel: +36 30/3656946 
 Http: www.autoszlalom.hu 

                             E-mail: hegcsi1015@gmail.com 
 

3.  Általános feltételek, a pálya leírása 
      -    Hely: Kakucs, KakucsRing 
      -    Hosszúság: 1043 m 
      -    A pálya szélessége a rajtnál: 16 m 
      -    Legkisebb szélesség:   8 m 
      -    A pálya összetétele  100% szilárd burkolat 

 
4.  A verseny tisztségviselői 
Versenyigazgató: Márton Péter   
Felügyelő: Demeter Magdolna 
Gépátvétel vezetője: Ágó Béla 
Időmérés:                                         HRT Kft. 
Rescue:                                            Special Rescue Kft. 
Egészségügyi mentés: OMSz 

 
5.  Nevezés  

A verseny hivatalos oldalán (www.autoszlalom.hu) található on-line nevezési lap kitöltésével 
van lehetőség az előzetes nevezésre. Nevezéskor a megjegyzés mezőben azt is add meg 
kérlek, hogy hány fő érkezik veled a helyszínre. A verseny helyszínén a rendező korlátozott 
számban fogad el jelentkezéseket, az előnevezések számának függvényében!  
 

Nevezési díj  11.000 Ft. 
A fenti összeg tartalmazza a szabadedzés díját, nevezési díjat és a depóhasználati jogot, a 
versenyzői és extrém biztosítást is. 
A nevezési díj a helyszínen, az adminisztratív átvételen fizetendő. 
 
     Időmérés 
A versenyen fotocellás időmérés történik. 
 

6.  Verseny díjazása 
• 1400 ccm-ig 
• 1401-1600 ccm 
• 1601-2000 ccm 
• 2000 ccm felett 
• 4x4-turbo-prototípus 
• Abszolút  

 
Egy versenyző maximum két kategóriába nevezhet! Egy autóval akár öten is 
nevezhetnek, ez nincs korlátozva.  
 
Kategória értékelésnél az első 3 helyezettet, abszolút értékelésnél az első 3 helyezettet 
serleggel értékeljük! 
 



 
 

7.   Jogfenntartás és indulók felelőssége 
A rendező jelen kiírás megváltoztatásának a jogát a verseny kezdetéig fenntartja, az alábbi 
feltételekkel: változás esetén a versenyzőket dátummal és sorszámmal ellátott végrehajtási 
utasítással tájékoztatja. A résztvevők a nevezési lap aláírásával alávetik magukat a 
versenykiírás és a végrehajtási utasítások előírásainak. A versenyen való részvétel az indulók 
felelősségére történik. A versenyzők a nevezési ív aláírásával kijelentik, hogy a rendezővel 
szemben kártérítési igényt nem támasztanak, ill. kártérítési igényükről lemondanak. 
 

8. Környezetvédelmi előírások 
Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell alsó ponyvával a depó helyén!  
 

9.  Biztonsági előírások 
Minden versenyző számára kötelező, minimum „E” jelű bukósisak, illetve legalább három 
pontos biztonsági öv használata. 
 

10.  Az esemény lebonyolítása 
A rendezvény filmforgatási produkció miatt kerül megrendezésre. A résztvevőknek 
joglemondó, titoktartási, felelősségvállalási nyilatkozatot kell aláírni érkezéskor. A nap 
folyamán többször várható, hogy a versenyt megállítjuk a filmforgatás miatt. A 
rendezvény a produkció háttéreseménye. 
Edzés: A szabadedzésen legfeljebb 5 autó tartózkodhat egyszerre a pályán.  
A pályán lassító bóják kerülnek kihelyezésre, melyek eldöntése,- illetve kihagyása 
időbüntetéssel jár! 
Az edző és versenyfutamok alkalmával, csak a versenyre nevezett pilóta tartózkodhat a 
verseny gépkocsiban! 
 
Szabadedzés távja:                                        3 kör 
 
A futamok távja: I. futam:  3 kör. 

II. futam:              3 kör. 
III. futam:                   3 kör 

 
 
 
Lajosmizse, 2021.07.17. 
     

 
 
__________________ 
   Hegedűs Csaba 

               HegCsi Kft. 

                                                                                                                           
 


