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1. A VERSENY NEVE:
helye:
ideje:

LAPTIMING KUPA
HUNGARORING
2022. április 8-10.

2. A VERSENY RENDEZŐJE:
posta címe:
Telefon:
E-mail:

Főnix Motorsport Kft
2161 Csomád, Kossuth L. u. 79.
+36 30 828 5845
race@foenixmse.hu; foenix.motorsport@gmail.com

Versenyirányítás:
Versenyiroda:
Felügyelők:
Hivatalos hirdető tábla:

Főépület 1. emelet
Főépület 1. emelet
Főépület 2. emelet
Főépület paddock felőli bejárata mellett

A Rendezvény az FIA Közép-Európai Zóna Bajnokság sprint és endurance futama, és a Hankook Autós
Gyorsasági Országos Bajnokság nyitó futamai, valamint az Endurance Országos Bajnokság 1. futama.
A versenyhétvége az alábbi országok bajnokságai is egyben: szlovák, szlovén, osztrák, horvát.
A Rendezvény az FIA Zóna szabályok és Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2022. évi Alapkiírása
szerint kerül lebonyolításra.
Az ESET Cup Series és a TCR Eastern Europe bajnokságok saját speciális szabályai is érvényesek, eltérés esetén a
kérdéseket a felügyelők tisztázzák, és a csapatokat időben tájékoztatják.

3. NEVEZÉS LEADÁS, LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK:

Minden mellékelt dokumentumot kitöltve a rendező részére kell visszaküldeni, e-mailben.
A legfontosabb változások a „normál” rendhez képest:
 A nevezőknek a mellékelt nevezési lapon kell regisztrálni a versenyhétvégére, e-mailben.
 Boxot és edzésjegyet/bérletet foglalni is ezen a fórumon van lehetőség.
 A nevezéskor meg kell adni egy érvényes telefonszámot és e-mail címet a csapathoz. Ezen a két
csatornán fog folyni a hivatalos kommunikáció a versenyiroda és a csapatok között.
 Az adminisztratív átvételen a csapatvezetőknek (csapatonként 1 fő) kell megjelenniük a kiírt időben,
és az alábbiakat kell megtenniük:
o bemutatják a csapat versenyzőinek eredeti licence-it,
o bemutatják a csapat autóinak gépkönyveit,
o odaadják az eredeti kitöltött és aláírt nevezési lapokat és gépátvételi lapokat,
o és aláírnak.
o Ekkor megkapják a személyi belépőket (6 db / versenyautó), parkoló jegyeket (2 db /
versenyautó), transzpondereket és edzésjegyeket az egész csapatnak.
 Minden fizetnivalót előre kell teljesíteni, banki átutalással. A számlákat e-mailben a hétvége során
megkapják.
 Minden sorozat és csoport felelősnek normál briefing lesz tartva, csütörtökön 19:00-kor (felelősök:
Szigetvári Mátyás – formula autók, Mink Zoltán – túraautók). A versenyzői eligazítás anyagait a
regisztrált e-mail címre kapják meg a csapatok. Válasz emailben lehet kérdezni, a versenyigazgató
válaszolni fog a feltett kérdésekre.
 Azoknak a szériáknak, akiknek nem kollektív gépátvételük van, a technikai gépátvételre az
adminisztratív átvételen lehet időpontot egyeztetni. Így nem kell sorban állni, viszont a megadott időtől
nem lehet késni. Kérjük az autó papírjait, a kitöltött és aláírt gépátvételi lapot, valamint a versenyzői
felszerelést is az autóval együtt bemutatni.
 Ha egy versenyzőt felrendelnek a Felügyelőkhöz (Főépület, 2. emelet), a megadott telefonszámon
egy Viber vagy WhatsApp üzenetben tájékoztatjuk a csapatvezetőt, akinek kötelessége visszajelezni
és azonnal felküldeni a versenyzőjét a felügyelőkhöz.
4. COVID-19 SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK:


Magyar állampolgárok esetén az aktuális rendelkezéseknek megfelelően, a rendezvényen a részvétel
megengedett – kivéve hatósági karantén idején.
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Ugyan a maszkhasználat országos szinten már nem kötelező, a Rendező azonban a zárt terekben –
legfőképp a Főépületben – előírja a szájat és orrot eltakaró maszk viselését.
Kérjük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan kerüljük a csoportosulást a zárt terekben, vigyázzunk
továbbra is a magunk és egymás egészségére!

5. NEVEZÉSI ZÁRLAT:

2022. március 24. (csütörtök) 24:00 óra

6. NEVEZÉSI DÍJ:
A DÍJAK RENDEZÉSE CSAK ÁTUTALÁSSAL LEHETSÉGES, KÉSZPÉNZ FORGALOM NEM LESZ A HÉTVÉGE SORÁN!

Versenyfutamonként 1600 ccm alatt *
Előzetes nevezés esetén:
Késői nevezés esetén:

220 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)
245 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

(a nevezési zárlat után, és a verseny adminisztratív átvételét megelőző 48 óra közötti időtartam)

Helyszíni nevezés esetén:

270 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

Versenyfutamonként 2000 ccm alatt
Előzetes nevezés esetén:
Késői nevezés esetén:

245 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)
270 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

(a nevezési zárlat után, és a verseny adminisztratív átvételét megelőző 48 óra közötti időtartam)

Helyszíni nevezés esetén:

295 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

Versenyfutamonként 2000 ccm felett
Előzetes nevezés esetén:
Késői nevezés esetén:

270 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)
295 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

(a nevezési zárlat után, és a verseny adminisztratív átvételét megelőző 48 óra közötti időtartam)

Helyszíni nevezés esetén:

320 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

Endurance futam minden kategóriának
510 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)
A forintban fizetett nevezési díjakat a teljesítéskori MNB középárfolyam szerint kell számolni!
*Az utánpótlás korú versenyzők részére a sprint futamok nevezési díja a fenti díjak 50%-a.
7. BIZTOSÍTÁS:

a nevezési díj tartalmazza

8. CSAPATNEVEZÉS DÍJA: Összevont értékelés (1. + 2. futam)

100 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

A nevezési díjakat kérjük a Főnix Motorsport Kft CIB Bank-nál vezetett Forintos 10700653-6662455851100005 számú számlaszámára átutalni a nevezési zárlatig. Aki Euroban szeretne fizetni, az a
következő bankszámlára utalni szíveskedjen: CIB Bank: HU07-10700653-66624558-50000005
A rendező ezúton felhívja a figyelmet, hogy a nevezési díj mértékét a banki utalás indításának időpontja határozza meg, hogy elő-,
kései- vagy helyszíni nevezési díjat kell fizetni. A nevezés csak a nevezési lap elküldésével együtt válik érvényessé.

Az utalásnál kérjük megadni: versenyző neve(i), kategória, sprint és/vagy endurance, junior, box x db,
edzésjegy
9. A VERSENY TISZTSÉGVISELŐI:
Felügyelő testület vezetője:
tagjai:
Versenyigazgató:
Pályabírók vezetője:
Versenytitkár:
Vezető technikai ellenőr:
Vezető technikai ellenőr – FIA CEZ

Budai Boglárka
TBA
Josef Vratil
Kocsik Tamás
Szilágyi Zsolt
Bitera Mónika
Perjési Zsolt
Richard Kral
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Gépátvétel vezetője:
Időmérés és értékelés vezetője:
Versenyorvos, COVID felelős:
Gyorsbeavatkozó szolgálat vezetője:
Média felelős:
Versenyzői összekötő:

Vörös Gábor
TBA
Dr. Göndöcs Zsigmond
Turi István – Special Transport Kft
Vida János
Bálint-Dobozi Anita (+36 30 828 5845)

A Rendezvény második és harmadik futamában a tisztségviselők névsorában nincs változás.
10. GÉPKÖNYVEZÉS:
Helye:
Box 0
Ideje:
2022. április 8. 8:00 – 9:30 óráig *
* 2022. március 18.-án a Hungaroringen tesztnap kerül lebonyolításra. Ezen a napon 14:00 és
18:00 között lehetőség van gépkönyvezésre, ezért kérjük a csapatokat, hogy a szokásos
versenyhétvége tumultus elkerülése érdekében - amennyiben lehetséges -, az edzésnapon
gépkönyveztessenek!
*Az előírt időn kívüli gépkönyvezésért az MNASZ díjtételek V./7. pontja alapján kell a
versenyzőnek megfizetni – ezért erősen javasolt a kiírt időtartamban érkezni.
11. ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL: (csapatvezetőknek – eredeti licenc és gépkönyv bemutatás,
anyagok átvétele):
Fontos: Az átvétel csak hiánytalanul kitöltött nevezési lapokkal és a díjak rendezésével kezdhető
meg! Csapatonként 1 fő vehet részt az átvételen (csapatvezető).
Helye:
Versenyiroda (Főépület 1. emelet)
Ideje:
2022. április 8. (péntek)
Túraautók 2000 ccm alatt
08:30 – 10:30
Formula autók
10:30 – 11:30
Túraautók 2000 ccm felett
12:00 – 13:00
12. TECHNIKAI GÉPÁTVÉTEL:
Helye:
Box 0,
Ideje:
Az adminisztratív átvételen foglalt időpontban, csütörtökön
(Az átvételtől való késés büntetése az Alapkiírás I./16.7 pontja szerint történik.)
Kérjük, hogy az autók gépkönyvén felül, a gépátvételi lapot mindenki kitöltve és aláírva készítse elő az
autóhoz, valamint tegyék be a versenyzők versenyzői ruházatát is. Kérjük a technikai ellenőrök munkáját
segíteni a gyors ügyintézés érdekében.
13. PÓT ADMINISZTRATÍV ÉS TECHNIKAI ÁTVÉTEL LEHETŐSÉGE (2. futamra):
Helye: Főépület 1. emeleti Versenyiroda + Box 0
Ideje: az adott kategória időmérő edzése vagy versenyfutama után, a Vezető technikai ellenőrrel
és a Versenytitkárral történt egyeztetést követően, előzetes bejelentés alapján, de
legkésőbb: a következő versenyfutam előtt 1 órával
14. VERSENYZŐI ELIGAZÍTÁS:
A corona-vírus helyzet miatt a tömeg eseményeket elkerülve, nem a hagyományos módon lesz a
versenyzői eligazítás megtartva. A nevezéskor regisztrált e-mail címre briefing jegyzet és video link
elküldésére kerül sor - személyes eligazítás nem lesz! Az e-mailt a csapatvezetőknek vissza kell igazolni,
és gondoskodni kell arról, hogy a benne foglaltakat minden versenyzővel megismertessék. Kérdéseket
válasz e-mailben lehet feltenni, amikre a versenyigazgató írásban válaszol.
Ugyanakkor minden sorozat és csoport felelősnek normál briefing lesz tartva, csütörtökön 19:00-kor
(felelősök: Szigetvári Mátyás – formula autók, Mink Zoltán – túraautók).
Briefing jegyzet és video link kiküldése:

2022. április 8.
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15. A VERSENYFUTAMOK TÁVJA MINDEN FUTAMBAN: (BEMELEGÍTŐ KÖR NÉLKÜL)
Sprint versenyek
Endurance verseny

25 perc
1 óra

16. A VERSENY IDŐTERVE: (a verseny részletes időtervét az 1. sz. melléklet tartalmazza)
2022. április 8.
Gépkönyvezés
Adminisztratív és technikai átvétel valamennyi kategória részére
Sorozat / csoport felelősök briefing
Versenyzői eligazítás – jegyzet és video link kiküldése e-mailben
2022. április 9.
Szabadedzés a TCR Eastern Europe részére
1. Időmérő edzés valamennyi kategória részére
1.Versenyfutam valamennyi kategória részére, kivéve: Twingo Cup, GT Nemzeti (nem
zóna)
Endurance verseny (1h)
2022. április 10.
1. Versenyfutam minden további kategóriának
2. Időmérő edzés a nagytúra autók (FIA CEZ GT), és a Formula autók részére
2.Versenyfutam valamennyi kategória részére
17. A FORDULÓK DÍJAZÁSA: Az FIA Közép-Európai Zóna Bajnokság kiírása, valamint a 2022. évi
Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság Alapkiírása szerint történik.
18. DÍJKIOSZTÓ:

A kategória versenyfutamának leintése után azonnal a díjkiosztó pódiumon.

19. CSAPAT DÍJKIOSZTÓ:
kifüggesztése után.

2022. április 10. Díjkiosztó Pódium – az utolsó kategória végeredmény

20. BOX- ÉS DEPO IGÉNYLÉS:
MÓDJA:
e-mailben a nevezésekkel együtt
IDEJE:
2022. március 24. (csütörtök)
A bérelhető boxok száma: 55 – melyeket az igények és lehetőségek függvényében a rendező oszt ki. Azok a
csapatok előnyben részesülnek, akik autó(ka)t indítanak az Endurance versenyen, a Formula autós csapatok,
illetve az Arany licencszel rendelkező magyar versenyzők. A végleges box- és depo beosztást a rendező a
rendezvény előtt teszi közzé. A box bérlet díja a mögötte lévő területtel együtt (box végétől a közlekedő útig):
390 € + 27% ÁFA / hétvége (csütörtöktől vasárnapig) / box. A boxdíj is átutalással fizetendő.
Kérjük, hogy a nevezési leadásakor jelöljék meg, hogy a hétvégén boxban vagy depoban kívánnak-e
elhelyezkedni, és milyen széles (méterben) területre van szükségük (a hely mélysége 16,5 méter).
A boxokat és depo területeket a depo felelős irányítása mellett (+36 30 / 828 5845) 2022. április 7.-én, 14
órától 19 óráig lehet elfoglalni. Figyelem! Aki nem érkezik meg 19 óráig, az a Hungaroring főbejáratánál kell,
hogy várakozzon, és csak 2022.április 8.-án reggel 7 órától, a depofelelős irányítása mellett foglalhatja el a
helyét. A boxkulcsok kiadásával egy időben kulcsonként 10.000 Ft kauciót letétbe kell helyezni, mely a kulcsok
leadását követően visszafizetésre kerül. A boxokat legkésőbb vasárnap 20 óráig-, a területet legkésőbb hétfő
8 óráig a csapatoknak minden járművel el kell hagyniuk.
21. KOLLEKTÍV TESZT: (PÉNTEK)
A rendező a versenyhétvége keretein kívül, 2022. április 8.-án 8:00 és 18:45 között fizetős szabadedzés
lehetőséget biztosít valamennyi kategória részére, 30 perces menetekre osztva. Az edzésre vonatkozó
tervezett meneteket a hivatalos időterv tartalmazza (1. számú melléklet).
Edzésjegy díja: 120 € + 27% ÁFA / menet
Bérlet díja: 220 € + 27% ÁFA / Formula autók, és 390 € + 27% ÁFA / Túraautók
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(Tervezett menetek száma: 6 menet túraautók, 3 menet formula autók).
Az edzésjegyeket a nevezési díjakhoz és a boxdíjhoz hasonlóan, átutalással kérjük rendezni.
A pályán egyszerre maximum 35 autó edzhet, a pályára hajtás feltétele, hogy a pillanatnyi résztvevők száma
ezt ne haladja meg. A sportbírók ezt folyamatosan ellenőrzik, a boxkijárati sportbíró ad engedélyt a pályára
lépésre, amely a boxkijárathoz való érkezési sorrendben történik.
22. EGYEBEK:
1. A verseny lebonyolítása a Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2022. évi Alapkiírás
körpályás 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:

150.000 Ft
100.000 Ft

(továbbá a Felügyelő Testület által megállapított kaució befizetése)

3. A verseny ideje alatt üzemanyag árusítás a versenypálya előtti MOL üzemanyagtöltő állomáson.
Az Endurance verseny idejére tankoló zóna kerül kijelölésre, amelynek pontos helyét a versenyzői
eligazításon tesszük közzé.
4. Zászlójelzések az FIA "H" függeléke szerint.
5. A verseny rajtszáma felett és alatt elhelyezett, az első és hátsó szélvédőcsík, valamint az első és
hátsó lökhárítók sarkai szakági reklámok részére fenntartott helyek, nem válthatók meg, hiányuk a
rajtengedély megvonásával jár.
6. A rendezői kötelező reklámok (jobb és bal első sárvédő, melyek egyenkénti mérete max: 40x15
cm) megválthatóak (darabonként 20.000 Ft) melyet a Rendező részére kell befizetni az
adminisztratív átvétel végéig.
7. A magyar versenyzők (kivéve márkakupa) - 16 éves kor felett - a versenyre nevezéssel
automatikusan nevezésre kerülnek az FIA Zóna Bajnokság aktuális fordulójára is (további díja
nincsen). Azonban a technikai megfelelőség eltérhet a zóna szabályokban, így ajánlatos még a
rendezvényt megelőzően tájékozódni, és esetleg megtenni a szükséges módosításokat (súly, gumi,
lámpa, stb.). Zóna szabályzat elérhető a www.cez-motorsport.com oldalon, konkrét kérdéssel a FIA
Zóna vezető technikai ellenőréhez fordulhatnak (angol vagy német nyelven): richardkral@volny.cz
A kolléga a verseny helyszínén is rendelkezésre áll kérdés esetén.
8. Kérjük a csapatokat, hogy értékeikre fokozottan vigyázzanak, mert a rendező a lopásokért nem
vállal semmilyen felelősséget. A boxutcába, 16 éven aluliak nem léphetnek be (kivéve versenyzők).
9. A boxok mögötti területre csak tiszta járművel lehet beállni! A közlekedő utat a rendezvény teljes
ideje alatt szabadon kell hagyni – mentési útvonal része! Amennyiben valaki elállja az utat, a
Rendező intézkedhet a jármű elszállításáról. A fenti és lenti paddock teljes területén, az aszfalt és
beton fúrása tilos!
10. A boxok mögötti területen vontatóval és használaton kívüli autószállító trélerrel megállni és ott
parkolni tilos. Az e szabály ellen vétőket a rendező 100.000 Ft büntetéssel sújtja. A fenti járművek
részére a Rendező az off road területén jelöl ki helyet.
11. A parkolójegyek meglétét, valamint a kiírásban szereplő depozásra vonatkozó egyéb szabályokat,
az adminisztratív átvételeket követően, 2022. április 8.-án, 14 órától a biztonsági szolgálat emberei
fokozottan ellenőrzik.
12. A versenypálya étterem nyitva tart a versenyhétvége során. Ebédet rendelni lehet előre, helyben
fogyasztásra vagy elvitelre is az étterem elérhetőségén: zsofi@polepositionbistro.hu
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13. A T4, T6-7, és T11-ben ténybírók kerülnek kijelölésre, neveiket a végrehajtási utasításban tesszük
közzé – a boxutcai sebességellenőrzésre kijelölt bíró nevével együtt.
14. A hivatalos program kezdete előtt maximum 30 perccel, és a program vége után maximum 30 percig
van lehetőség a versenyautók beindítására / motorjáratásra stb. Ezen kívül a motorokat beindítani
a zajkorlátozás miatt tilos!
15. Pályaelhagyás büntetése: Időmérő edzések során minden pályaelhagyás, melyről ténybírói
jelentés készül a versenyző adott köridejének (annak az időeredménynek, amelyik körben a
pályaelhagyás történik) törlését vonja maga után, melyet a versenyigazgató szab ki. Versenyek
során elsőként a versenyigazgató elrendeli a fekete, fehéren átlósan osztott (utolsó figyelmeztetés)
zászló bemutatását, ezután minden szabálytalan pályaelhagyás ténybírói jelentése után a
versenyző, első esetben 2 másodperc, minden további esetben 5 másodperc büntetést kap.
Többszöri, ismétlődő pályaelhagyás kizárásig terjedő büntetést vonhat maga után.
A versenyek során jelentett pályaelhagyás miatti büntetést a Felügyelő Testület szabja ki. Minden
információt a hivatalos időmérő monitorokon közöljük.
16. Az FIA Zóna Szabályokat figyelembe véve, a Formula autóknak és a 2000 ccm alatti Túraautó
mezőny sprint versenyének állórajtja-, a Túraautók 2000 ccm feletti sprint versenyének gördülő
rajtja lesz. Az endurance verseny is gördülő rajttal indul. Állórajt esetén a rajtrács az eredeti felfestés
szerinti 1-1 eltolt formátumú, a pole pozíció a bal oldalon. Gördülő rajt esetén a rajtrács 2-2 es
formátumú, a pole pozíció a jobb oldalon.
17. Endurance versenyen Code60 nem kerül alkalmazásra, a verseny neutralizálása a Safety car
eljárás szerint történik az Alapkiírás II/8. pontja szerint.
18. A kötelezően előírt boxutca kiállási időt az Endurance versenyen, a boxutca bejárata és a boxutca
kijárata között mért idő határozza meg. A kijelölt tankoló zóna az 56-59-es boxok előtt lesz.
19. Az
időmérő
és
versenyeredményeket
az
https://chronomoto.hu/kategoria/auto/gyorsasagi-auto/
Livetiming: https://live.chronomoto.hu/hungaroring

alábbi

helyről

lehet

letölteni:

23. JÓVÁHAGYÁSI SZÁM:
A versenyt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Gyorsasági Bizottsága a K--0190/2022.03.11. szám alatt
hagyta jóvá.
Fót, 2022. március 7.
Walter Csaba
Főnix Motorsport
rendező
Walterné Dancsó Adrienn sk.
Autós Gyorsasági Bizottság megbízott vezetője
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Laptiming Kupa Hungaroring, 2022. április 8-10.
1. számú melléklet
LAPTIMING KUPA
FIA Közép-európai Zóna Bajnokság 1-2. sprint és 1. endurance futama
HANKOOK Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 1-2. sprint és 1. endurance futama
HUNGARORING, 2022.04.08-10.
Időterv V3
Rajt
lebonyolítás

Boxki
nyit

Vége

Hossz

8:00

8:30

0:30 Túraautók -2000 ccm

kollektív teszt 1

0:05

8:35

9:05

0:30 Túraautók +2000 ccm

kollektív teszt 1

0:05

9:10

9:40

0:30 Túraautók -2000 ccm

kollektív teszt 2

0:05

9:45

10:15 0:30 Túraautók +2000 ccm

kollektív teszt 2

0:05

10:20

10:50 0:30 Túraautók -2000 ccm

kollektív teszt 3

0:05

10:55

11:25 0:30 Túraautók +2000 ccm

kollektív teszt 3

0:05

11:30

12:00 0:30 Formula autók

kollektív teszt 1

0:05

12:05

12:35 0:30 Túraautók -2000 ccm

kollektív teszt 4

0:05

12:40

13:10 0:30 Túraautók +2000 ccm

kollektív teszt 4

0:00

13:10

14:10 1:00 EBÉDSZÜNET

0:00

14:10

14:40 0:30 Túraautók -2000 ccm

kollektív teszt 5

0:05

14:45

15:15 0:30 Túraautók +2000 ccm

kollektív teszt 5

0:05

15:20

15:50 0:30 Formula autók

kollektív teszt 2

0:05

15:55

16:25 0:30 Túraautók -2000 ccm

kollektív teszt 6

0:05

16:30

17:00 0:30 Túraautók +2000 ccm

kollektív teszt 6

0:05

17:05

17:35 0:30 Formula autók

kollektív teszt 3

0:05

17:40

18:10 0:30 FIA CEZ D4 GT, D5, ESET Cup Series GT és TC

kollektív teszt

nevezési díj tartalmazza

0:05

18:15

18:45 0:30 FIA CEZ TWC (összes márkakupa autó)

kollektív teszt

nevezési díj tartalmazza

Szünet

Megnevezés

Esemény

Verseny
hossz

(állórajt SS / gördülő
rajt RS)

Napkelte /
Napnyugta

PÉNTEK
6:08

19:22

SZOMBAT

8:00

8:25

0:25 Túraautók -2.0 Nemzeti - nem FIA CEZ (magyar, szerb, horvát, stb.)

időmérő

0:05

8:30

8:55

0:25 FIA CEZ TWC (1-2 Clio, 3 Czuze, 5 Mazda Cup) és TWCx (minden egyéb márkakupa autó)

időmérő

6:06

0:05

9:00

9:25

0:25 TCR Eastern Europe

0:05

9:30

9:55

0:25 Túraautók +2.0 Nemzeti - nem FIA CEZ (magyar, szerb, horvát, stb.)

0:05

10:00

10:25 0:25 FIA CEZ D4 GT, D5, ESET Cup Series GT

időmérő 1

0:05

10:30

10:55 0:25 OB II. kat., FIA CEZ D2 Formula autók -2000 ccm

időmérő 1

0:05

11:00

11:25 0:25 TCR Eastern Europe

időmérő

0:05

11:30

12:00 0:30 OB, FIA CEZ Endurance Túraautók, ESET Cup Series

időmérő

0:05

12:05

12:30 0:25 FIA CEZ TWC4 (Twingo Cup)

időmérő

0:00

12:30

13:30 1:00 EBÉDSZÜNET

0:00

13:30

14:10 0:40 OB II. kat., FIA CEZ D2 Formula autók -2000 ccm

verseny 1

25'

0:10

14:20

15:00 0:40 FIA CEZ TWC (1-2 Clio, 3 Czuze, 5 Mazda Cup) és TWCx (minden egyéb márkakupa autó)

verseny 1

25'

SS

0:10

15:10

15:50 0:40 FIA CEZ D4 GT, D5, ESET Cup Series GT

verseny 1

25'

RS

0:10

16:00

16:40 0:40 TCR Eastern Europe

verseny 1

25'

SS

0:10

16:50

17:30 0:40 Túraautók -2.0 Nemzeti - nem FIA CEZ (magyar, szerb, horvát, stb.)

verseny 1

25'

SS

0:10

17:40

18:55 1:15 OB, FIA CEZ Endurance Túraautók, ESET Cup Series

verseny

60'

RS

19:23
6:04

szabadedzés
időmérő

SS

VASÁRNAP

8:30

9:10

verseny 1

25'

RS

0:10

9:20

10:00 0:40 FIA CEZ TWC4 (Twingo Cup)

0:40 Túraautók +2.0 Nemzeti - nem FIA CEZ (magyar, szerb, horvát, stb.)

verseny 1

25'

SS

0:05

10:05

10:30 0:25 FIA CEZ D4 GT, D5, ESET Cup Series GT

időmérő 2

0:10

10:40

11:20 0:40 TCR Eastern Europe

verseny 2

25'

SS

0:05

11:25

11:50 0:25 OB II. kat., FIA CEZ D2 Formula autók -2000 ccm

időmérő 2

0:10

12:00

12:40 0:40 FIA CEZ TWC (1-2 Clio, 3 Czuze, 5 Mazda Cup) és TWCx (minden egyéb márkakupa autó)

verseny 2

25'

SS

0:00

12:40

13:40 1:00 EBÉDSZÜNET

0:00

13:40

14:20 0:40 FIA CEZ D4 GT, D5, ESET Cup Series GT

verseny 2

25'

RS

0:10

14:30

15:10 0:40 OB II. kat., FIA CEZ D2 Formula autók -2000 ccm

verseny 2

25'

SS

0:10

15:20

16:00 0:40 FIA CEZ TWC4 (Twingo Cup)

verseny 2

25'

SS

0:10

16:10

16:50 0:40 Túraautók +2.0 Nemzeti - nem FIA CEZ (magyar, szerb, horvát, stb.)

verseny 2

25'

RS

0:10

17:00

17:40 0:40 Túraautók -2.0 Nemzeti - nem FIA CEZ (magyar, szerb, horvát, stb.)

verseny 2

25'

SS
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19:25

