SLOVAKIARING, 2019. AUGUSZTUS 22-25.
SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK

kiegészítés az angol nyelvű kiíráshoz
A VERSENY NEVE: Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság,, az Endurance bajnokság, a HRC Kupa
és a Lotus Cup Eastern Europe futamai, az FIA CE Zone Championship sprint és endurance futamai
helye:

Slovakiaring (Orechová Potôň, GPS: 48º3’14.00”S/17º34’14,87”W vagy É: 48.053878,
K:17.570719)
ideje: 2019. augusztus 22-25.

A VERSENY RENDEZŐJE:
Címe:
posta címe:
Telefon
email:
honlap címe:

Slovakiaring Agency s.r.o.
930 02 Orechová Potón 800
u.a
(+421 903 234 236)
+36 30 696 0365
veneszagi@gmail.com (a nevezéseket ide kérjük elküldeni!)
(registration@slovakiaring.sk)
www.slovakiaring.sk

A Rendezvény az FIA CEZ Zóna Bajnokság sprint és endurance futama, a Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság
VII-VIII., az Endurance bajnokság IV., és a Lotus Cup Eastern Europe futamai. A Rendezvény az FIA szabályok és a
Hankook Autós Gyorsasági Alapkiírás 2019. szerint kerül lebonyolításra.
NEVEZÉSI ZÁRLAT: 2019. augusztus 9. (péntek)
NEVEZÉSI DÍJ: Versenyfutamonként
Versenyfutamonként 1600 ccm alatt
Előzetes nevezés esetén:

210 euro (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

Versenyfutamonként 2000 ccm alatt
Előzetes nevezés esetén:

235 euro (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

Versenyfutamonként 2000 ccm felett
Előzetes nevezés esetén:

260 euro (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

Kérünk mindenkit, hogy a nevezési díjat készpénzben, az adminisztratív átvételen szíveskedjen rendezni.
CSAPATNEVEZÉS DÍJA: Versenyfutamonként
50.- Euro (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)
ENDURANCE NEVEZÉSI DÍJ: 500 euro/autó
A rendező az ESET 3H Night Races elnevezésű 2 órás endurance versenyt is megrendezi.
NEVEZÉSI DÍJ: - 2000 ccm alatt – 700 Euro
-2000 ccm fölött – 800 Euro
Junior koru versenyzők részére a rendező 50% nevezési díj kedvezményt biztosít.
60 év feletti versenyzők részére a rendező 30% nevezési díj kedvezményt biztosít.
A nevezési díjakat kérjük készpénzben rendezni a helyszínen, legkésőbb az adminisztratív átvételen. Ennek feltétele a nevezési
lapok időben történő eljuttatása.
A rendező ezúton hívja fel a figyelmet, hogy érvénytelen, vagy a nevezési zárlat után postára adott nevezés
esetén a 2019. évi Alapkiírásban meghatározottak szerint jár el.
A VERSENY TISZTSÉGVISELŐI:
Felügyelő testület vezetője:
tagjai:
Versenyigazgató:
Versenyigazgató helyettes:
Pályabírók vezetője:
Versenytitkár:
Vezető technikai ellenőr:
Időmérés és értékelés vezetője:
Versenyorvos:
Gyorsbeavatkozó szolgálat vezetője:
Szakági megfigyelő:

Simko Lubomir (CZ)
Vinoczai Attila (H)
Hybacek Vladimir (SK)
Kevicky Peter (SK)
Pintér Kálmán (H)
Jakus Peter (SK)
Venesz Ágnes (H)
Perjési Zsolt (H)
Fehér Ákos (SK)
Dr. Smrek Martin (SK)
Kuruc Mikulas (SK)
Szigetvári Mátyás (H)

A Rendezvény második fordulójában a tisztségviselők névsorában nincs változás.
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GÉPKÖNYVEZÉS: (KIZÁRÓLAG ELŐZETES BEJELENTÉS ALAPJÁN)
Helye: Slovakiaring - depo
Ideje: 2019. augusztus 22. 14:00 - 14:30 óráig
ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL:
Helye: Slovakiaring, Főépület földszint versenyiroda
Ideje: 2019. augusztus 22. 14:00 – 18:00-ig
TECHNIKAI GÉPÁTVÉTEL:
Helye: Slovakiaring depo és technikai box
Ideje: 2019. augusztus 22. 14:30 – 18:15-ig
Ezúton felhívjuk figyelmeteket, hogy az adminisztratív átvétel meglétét a jelen levő technikai delegáltaknak jelezni kell, a
zökkenőmentes technikai átvétel érdekében. Ennek elmulasztása és az ebből adódó átvételekről való késés büntetése az Autós
Gyorsasági Alapkiírás 2019. ide vonatkozó pontjai szerint történik.
PÓTGÉPÁTVÉTEL:
Helye: Slovakiaring depo
Ideje: a vezető technikai ellenőrrel történő külön egyeztetés szerint, a versenyfutamokat
követően
VERSENYZŐI ELIGAZÍTÁS: (A RÉSZVÉTEL VALAMENNYI VERSENYZŐ RÉSZÉRE KÖTELEZÖ)BRIEFING
Helye: Slovakiaring, VIP terem
Ideje: 2019.augusztus 23. 12:30 óra
A VERSENYFUTAMOK TÁVJA AZ ELSŐ FORDULÓBAN: (BEMELEGÍTŐ KÖR NÉLKÜL):
I. KATEGÓRIA
10 KÖR (59,220 KM)
GÖRDÜLŐ RAJT!
II. KATEGÓRIA
10 KÖR (59,220 KM)
ÁLLÓ RAJT
VII. KATEGÓRIA
10 KÖR (59,220 KM)
GÖRDÜLŐ RAJT!
IX. KATEGÓRIA
10 KÖR (59,220 KM)
ÁLLÓ RAJT
A VERSENYFUTAMOK TÁVJA A MÁSODIK FORDULÓBAN MEGEGYEZIK AZ ELSŐ FORDULÓVAL.
A VERSENY IDŐTERVE:
A verseny részletes időtervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2019. augusztus 22. (csütörtök)
Fizetős szabadedzések
Adminisztratív és technikai átvételek
2019. augusztus 23. (péntek)
Briefing
Fizetős szabadedzések
Időmérő edzés ( Endurance)
2019. augusztus 24. (szombat)
Időmérő edzés minden kategória részére
Versenyfutam (minden kategória részére) és endurance
2025. augusztus 19. (vasárnap)
Időmérő edzések (minden kategória részére)
Versenyfutamok minden kategória részére
A FORDULÓK DÍJAZÁSA: A 2019. évi Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság Alapkiírás szerint
történik. CEZ díjazás a CEZ szabályok szerint.
DÍJKIOSZTÓ:

A kategória versenyfutamának leintése után azonnal a díjkiosztó pódiumon.

CSAPAT DÍJKIOSZTÓ:
2019. augusztus 25. Díjkiosztó Pódium – az utolsó kategória végeredmény kifüggesztése után.
BOXOK

A rendezvényre boxok igényelhetők a nemeth@slovakiaring.sk címen. A boxok
igénylésénél elsőbbséget élveznek az endurance futamon indulók. A csapatok a paddock
területein kerülnek elhelyezésre. A rendező autónként 10x5 m helyet tud biztosítani.
Amennyiben ennél nagyobb területre van szükség, azt kérjük haladéktalanul jelezni!

ÉS DEPO IGÉNYLÉS:

A BOXOK DÍJA:

150 Euro/nap. Az igényelt boxokat augusztus 21-én, 18 óráig el kell foglalni,
ellenkező esteben a foglalás automatikusan törlésre kerül. Kaució: 100 Euro/box.
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A BOXOKAT 2019. AUGUSZTUS 25-ÉN 18 ÓRÁIG EL KELL HAGYNI,
esetben a rendező a kauciót nem adja vissza.
EGYEBEK:

A KULCSOKAT LE KELL ADNI.

Ellenkező

1.

A verseny lebonyolítása a Hankook
Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2018. évi
Alapkiírás és az FIA CEZ Championship pálya versenyek szabályai szerint történik.

2.

Óvás ideje minden futam esetében az ideiglenes eredménylista kifüggesztése után 30 perc.
Óvás díja: Általános óvás esetén:
Technikai óvás esetén:

MNASZ díjtételek szerint
MNASZ díjtételek szerint

3.

(valamint a Felügyelő Testület által megállapított kaució befizetése)
A verseny ideje alatt üzemanyag árusítása a versenypályán lévő üzemanyagtöltő állomáson
történik. Az üzemanyagtöltő állomáson
95, 99 oktán számú és diesel üzemanyagot
árusítanak. Üzemanyagot a versenyirodán történő kártya megváltása ellenében lehet tankolni.

4.

Zászlójelzések az FIA "H" függeléke szerint.

5.

A rendezői kötelező reklámok (jobb és bal első sárvédő, melyeknek egyenkénti mérete 40x15
cm) megválthatóak (darabonként 20.000,- Ft) melyet a rendező részére kell befizetni az
adminisztratív átvétel
végéig. A verseny rajtszáma felett és alatt, illetve a szélvédő csíkokon és a lökhárítók sarkain
elhelyezett reklám nem váltható meg, hiánya a rajtengedély megvonásával jár.

6.

A rendezvény hivatalos időmérő eszköze az AMB TranX260 típusú transponder. Amennyiben
az eszköz összetörik, elvész a versenyző 450 euro összeget kell fizessen a rendezőnek, csak
ezek után kaphatja vissza licencét.

7.

A depo területen a megengedett maximális sebesség 30 km/h. A depo területen 18 év alattiak
járművekkel nem közlekedhetnek! (Kivéve versenyzők a versenyautóval.) Az e szabály ellen
vétőket a Rendező 200€ büntetéssel sújtja.
A depo területen este 22:00 órától reggel 6:00 óráig tilos a versenyautókkal közlekedni, azok
motorját járatni illetve bármilyen hangos tevékenységet folytatni.
Tilos a dohányzás, nyílt láng használata, és a grillezés a boxokban, a boxutcában, és a
paddock fehér vonallal elzárt területén. A Rendező minden szabályszegést 250 euro
büntetéssel sújt.

8.

A pálya területére a beköltözés pontos kezdeti időpontjáról e-mailben külön értesítést küldünk.
A deposzolgálat segíti a kamionok elhelyezkedését. Kérjük szíveskedjetek jelezni, ki melyik
napon kívánja elfoglalni a helyét.

9.

A depo területen kizárólag szállítójárművek (kivétel trailer) tartózkodhatnak. A versenyhétvége
ideje alatt csak engedéllyel rendelkező járművek tartózkodhatnak a depó területén. Az
engedélyeket az adminisztratív átvételen lehet átvenni. Ezen területre, csak tiszta járművel lehet
beállni.

10.

A rendező 2019. augusztus21-22-23.-án fizetős szabadedzés lehetőséget biztosít valamennyi
kategória részére . Az edzés díja: 80 euro/edzés (30 perc) Időterv mellékelve.

11.

Kérünk minden versenyzőt, hogy ezen kiíráshoz csatolt technikai gépátvételi lapot szíveskedjen mindenki
előzetesen kitölteni és az adminisztratív átvételre, ellenőrzés céljából magával vinni.

12.

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a licenchez tartozó biztosítás a határon túl nem fedezi az esetlegesen
felmerülő egészségügyi költségeket, ezért kérjük ne feljtsetek el gondoskodni magatokról!!

Budapest, 2019. július 31 .
Dávid Németh s.k.
Rendező
A versenyt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a K - 405 / 2019.08.06. szám alatt hagyta jóvá.

Gáspár István sk.
Autós Gyorsasági Bizottság vezetője
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