Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság Swift Cup Europe
Hungaroring 2020. október 22-25.
Speciális információk

A VERSENY NEVE:
Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság Swift Cup Europe XII - XIV. futama.

A VERSENY RENDEZŐJE:

GFS RACING KFT.

me:
Posta c me:
Nevezési email c m:
Telefon:
HonlaP:

3043 EGYHÁZASDENGELEG, PETŐFI U. 2
2135 SÖRÖG, ALKOTMÁNY U. 17.
info@gfs.hu
+36 30 4919 122
www.swiftcupeurope.com

A Ren ezvény a Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság Swift Cup Europe XII-XIV. futama.
A Ren ezvény az FIA szabályok és a Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság és a Swift Cup
Europe Alapki rás 2020. szabályai szerint kerül megren ezésre.

FIGYELEM! A COVID-19 helyzet miatt számos változás és újítás lesz a hétvége
lebonyolításában, ezért kérjük a kiírást figyelmesen elolvasni!
Versenyirányítás:
Versenyiroda:
Hivatalos hirdető tábla:

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

NEVEZÉS LEADÁS:

Az online regisztrációs felület az alábbi oldalon található:

www.laptiming.hu

A legfontosabb változások:
• A nevezőknek a fenti weboldalon kell regisztrálniuk magukat és versenyzőiket a
versenyhétvégére – ez az egyetlen módja a nevezés leadásának.
• Boxot és edzésjegyet foglalni is ezen a fórumon van lehetőség.
• A regisztrációkor meg kell adni egy érvényes telefonszámot és e-mail címet. 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, hogy aláírjanak és bemutassák az eredeti licenceket, és leadják a
COVID-19 nyilatkozatokat. Ekkor megkapják a belépőket, parkoló jegyeket,
transzpondereket és edzésjegyeket az egész csapatnak.
• A versenyzői eligazítás helyett a megadott e-mail címre kapják meg a csapatok a
briefing jegyzeteket. Válasz emailben lehet kérdezni, a versenyigazgató válaszolni fog
a feltett kérdésekre.
• Ha egy versenyzőt felrendelnek, a megadott telefonszámon egy Viber vagy
Whatssapp üzenetben
tájékoztatjuk a csapatvezetőt, akinek kötelessége azonnal felküldeni a versenyzőjét a
felügyelőkhöz.
COVID-19 SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK:
A kialakult corona-vírus helyzet miatt elképzelhető, hogy megszorításokat kell
eszközölni a rendezvényen (pl. nézők, vendégek kizárása), de extrém esetben a
rendezvény lebonyolítását is betilthatja az illetékes minisztérium. Bármi ilyen jellegű
információt a résztvevőkkel a regisztrált e-mail címen közlünk. Minden aktuális
COVID-19 szabály és rendelkezés megtalálható fenti weboldalunkon.
• Magyar állampolgárok esetén a rendezvényen a részvétel megengedett – kivéve
hatósági karantén idején.
• A COVID-19 nyilatkozat kitöltése minden versenyzőnek és csapattagnak kötelező – ez
alapján tudjuk biztosítani a belépőket a hétvégére, ily módon a szabad bejutást a
rendezvényre (eredeti aláírt példányokat az adminisztratív átvételen kell egybe
leadni).

.

NEVEZ S Z R

:

2020. október 21. 24 00 óra postabélyegző kelte)

NEVEZ S D J

N

N :

250 € /futam, az a ott esemény előtt legkésőbb 15 nappal ki rás alapján)
300 €/futam, a helysz nen, mely az ÁFÁ-t tartalmazza.

Utánpótlás kor magyar versenyzők részére a nevezési

S

j az alap j 50%-a.

NEVEZ S D J :

ersenyfutamonként 100.- Euro mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

VERSENY

SZ S

V SE Ő :

ersenyigazgató:
ersenytitkár:
Felügyelő testület vezetője:
Tagjai:

Kocsik Tamás
Sztankovics Györgyi
Vinoczai Attila
Móni István
Gerhard Leeb
Szilágyi Zsolt
Perjési Zsolt
örös Gábor
Boros Lajos
Dr. Gön öcs Zsigmon

Pályab rók vezetője
ezető technikai ellenőr:
Gépátvétel vezető
I őmérés és értékelés vezetője:
ersenyfőorvos

D N SZ R
V
V E : (csapatvezetőknek – eredeti licenc bemutatás, anyagok
átvétele): Fontos: Az átvétel csak az online ren szerben hiánytalanul kitöltött nevezéssel és a jak
ren ezésével kez hető meg! sapatonként 1 fő vehet részt az átvételen csapatvezető).
Helye: ersenyiro a Főépület 1. emelet)
Ideje 2020.10.22. csütörtök) 14:30 – 15:00
E HN
V :
Helye: BOX
Ideje: Az a minisztrat v átvételen foglalt i őpontban, csütörtökön
Kérjük, hogy az autók gépkönyvén felül, a gépátvételi lapot min enki kitöltve és alá rva kész tse elő
az autóhoz, valamint tegyék be a versenyzők versenyzői ruházatát is. Kérjük a technikai ellenőrök
munkáját seg teni a gyors ügyintézés ér ekében!

Ó

D

N SZ R
V S E HN
V E
EHE ŐS E (2. futamra):
Helye Főépület 1. emeleti ersenyiro a + Box 0
Ideje: az a ott kategória i őmérő e zése vagy versenyfutama után, a ezető
technikai ellenőrrel és a ersenytitkárral történt egyeztetést követően,
előzetes bejelentés alapján, e legkésőbb a következő versenyfutam előtt 1
órával

VERSENYZŐ E

Z

S:

A corona-v rus helyzet miatt a tömeg eseményeket elkerülve, nem a hagyományos mó on
lesz a versenyzői eligaz tás megtartva. A nevezéskor regisztrált e-mail c mre briefing jegyzet
elkül ésére kerül sor - személyes eligaz tás nem lesz! Az e-mailt a csapatvezetőknek vissza
kell igazolni, és gon osko ni kell arról, hogy a benne foglaltakat min en versenyzővel
megismertessék. Kér éseket válasz e-mailben lehet feltenni, amikre a versenyigazgató rásban
válaszol.

Briefing jegyzet kikül ése
DŐ

2020. október 22.

16 óráig

RŐ:

Az i őmérő e zés hagyományos lebonyol tás lesz.
VERSENYFUTAMOK:
A versenyfutamok távja min három futamban BEMELEGÍTŐ KÖR NÉLKÜL)
25 perc

VERSENY DŐ ERVE:
A verseny egyszerűs tett i őtervét az I. sz. melléklet tartalmazza:
2020. október 21.
Adminisztrat v átvétel
2020. október 22.
Gépkönyvezés
A minisztrat v és technikai átvétel
ersenyzői eligaz tás – jegyzet kikül ése e-mailben
2020. október 23.
I őmérő e zés
1. Versenyfutam
2020. október 24.
2. Versenyfutam
2020. október 25.
3. ersenyfutam min en további kategóriának

RD

Ó

DJ Z S :

A Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság Alapki rás 2020., valamint az Swift Cup Europe
szabályai szerint történik.

DJ

SZ Ó:

A futamok után a pó iumon, kizárólag a

S

DJ

jazott pilóta részvételével.

SZ Ó:

A futamok után a pó iumon, kizárólag a

BOX- S DE
MÓDJA
IDEJE:

NY

jazott pilóta részvételével.

S:

online ren szeren a nevezésekkel együtt
2020. október 21.

A bérelhető boxok száma 55 – melyeket az igények és lehetőségek függvényében a ren ező oszt ki.
Azok a csapatok előnyben részesülnek, akik autó ka)t in tanak az En urance versenyen, a Formula
autós csapatok, illetve az Arany licencszel ren elkező magyar versenyzők. A végleges box- és epo
beosztást a ren ező a ren ezvény előtt teszi közzé. A box bérlet ja a mögötte lévő területtel együtt
box végétől a közleke ő tig) 480 € + 27%
/ hétvége (csütörtöktől vasárnapig) / box. A box j
is átutalással fizeten ő.
Kérjük, hogy a nevezés lea ásakor jelöljék meg, hogy a hétvégén boxban vagy epoban k vánnak-e
elhelyezke ni, és milyen széles méterben) területre van szükségük a hely mélysége 16,5 méter).
A boxokat és epo területeket a epo felelős irány tása mellett (+36 30 / 828 5845) 2020. október 21én, 15 órától 19 óráig lehet elfoglalni. Figyelem! Aki nem érkezik meg 19 óráig, az a Hungaroring
főbejáratánál kell, hogy várakozzon, és csak 2020. október 22-én reggel 7 órától, a depofelelős
irány tása mellett foglalhatja el a helyét. A boxkulcsok kia ásával egy i őben kulcsonként 10.000 Ft
kauciót letétbe kell helyezni, mely a kulcsok lea ását követően visszafizetésre kerül. A boxokat
legkésőbb vasárnap 20 óráig-, a területet legkésőbb hétfő 8 óráig a csapatoknak min en járművel el
kell hagyniuk.

E

V ESZ : (CSÜTÖRTÖK)

A ren ező a versenyhétvége keretein k vül, 2020. október 22-én 9 00 és 17 20 között fizetős
szabadedzés lehetőséget biztos t valamennyi kategória részére, 30 perces menetekre osztva. Az
e zésre vonatkozó tervezett i őtervet a 2. sz. melléklet tartalmazza. A magyar licencszel ren elkező
versenyzők részére kedvezményes áron, 45.000 t +
összegért lehet napi bérletet vásárolni.
5 menet a tervezett a t raautók számára, és 2 a formula autóknak). Az e zésjegyeket a nevezési
jakhoz és a box jhoz hasonlóan, átutalással kérjük ren ezni.
A pályán egyszerre maximum 35 autó e zhet, a pályára hajtás feltétele, hogy a pillanatnyi résztvevők
száma ezt ne hala ja meg. A sportb rók ezt folyamatosan ellenőrzik, a boxkijárati sportb ró a
enge élyt a pályára lépésre, amely a boxkijárathoz való érkezési sorren ben történik.

EGYEBEK:
1. A verseny lebonyol tása a Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2020. évi
Alapki rás valamint az FIA pálya versenyek szabályai szerint történik.
2. Óvás i eje min en futam esetében az i eiglenes ere ménylista kifüggesztése után 30 perc.
Óvás ja:
Általános óvás esetén
MNASZ jtételek szerint
Technikai óvás esetén:
MNASZ jtételek szerint

valamint a Felügyelő Testület által megállap tott kaució befizetése)
3. A Ren ező felh vja a figyelmet a nevezések i őben történő elkül ésére, valamint arra,
hogy a nevezés csak a nevezési j egyi ejű befizetése mellett érvényes. Azokkal a
nevezőkkel szemben, akik a nevezést kése elmesen, nem az elő rásoknak megfelelően
kül ik el, a Ren ező az Alapki rásban meghatározott büntetéseket foganatos tja.
4. Min en egyéb fontos információról, az egyeztetéseket követően, a későbbiekben emailben min en in uló részére tájékoztatást a unk.
5. Zászlójelzések az FIA "H" függeléke szerint.
6. Min en versenyző, csapattag, csapathoz tartozó személy köteles a O ID-19 kapcsán
aktuális szabályokat, elő rásokat betartani. Ezekről a ren ező a hivatalos hir etőtáblán és az
a minisztrat v átvételen is tájékoztatást a .

7. A verseny i őtervét az 1. szám melléklet tartalmazza.
8.

9.

A versenyek az osztrák SUZUKI MOTORSPORT AUSTRIA-val közösen kerülnek
lebonyol tásra. A verseny rajtja az OB szabályai szerinti álló rajt. A versenyzők a rajtrácson az
i őmérő e zés alapján elért ere mény alapján foglalnak helyet.

A parkolójegyek meglétét, valamint a ki rásban szereplő epozásra vonatkozó egyéb
szabályokat, az a minisztrat v átvételeket követően, 2020. október 23-án, reggeltől a
biztonsági szolgálat emberei fokozottan ellenőrzik.

10. Az i őmérő és versenyere ményeket az alábbi helyről lehet letölteni
https://chronomoto.hu/livetiming/pdf/?eventid=20201023_25_laptiming_hungaroring
Livetiming: https://live.chronomoto.hu/hungaroring

Budapest, 2020. október. 19.

Burkus Egon

sk. Ren ező
A versenyt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Gyorsasági Bizottsága a K0481/2020.10.20. szám alatt hagyta jóvá.

Gáspár István
Autós Gyorsasági Bizottság vezetője

I.szám melléklet

LAPTIMING KUPA
FIA Közép-európai Zóna Bajnokság 7-8. sprint és 6. endurance futama
HANKOOK Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 7-8. sprint futama, 4. endurance futama
HUNGARORING, 2020. október 22-25. Időterv V4

Szünet

Boxki
nyit

Vége

Hossz

Megnevezés

Esemény

Verseny
hossz

Rajt
lebonyolítás
(állórajt SS /
gördülő rajt RS)

Napkelte /
Napnyugta

CSÜTÖRTÖK

9:00

17:20

FIZETŐS KOLLEKTÍV TESZT

teszt
PÉNTEK

9:00

9:25

0:25 TCR Eastern Europe Trophy

9:35

10:00

0:25 Suzuki Swift Cup Europe

10:10

10:35

0:25 OB, FIA CEZ D4, TC-1600, TC-2000, Croatian TC

időmérő edzés 1

10:45

11:10

0:25 OB, FIA CEZ D4 GT, TC-3500, D5

időmérő edzés 1

11:20

11:45

0:25 FIA CEZ TWC1 (Clio), TWC5 (Mazda)

11:55

12:20

0:25 OB, FIA CEZ D2 (Formula)

12:20

13:05

0:45 EBÉD SZÜNET

13:05

13:35

0:30 TCR Eastern Europe Trophy

időmérő edzés

13:45

14:10

0:25 FIA CEZ TWC4 (Twingo)

időmérő edzés

14:20

15:00

0:40 Suzuki Swift Cup Europe

verseny 1

25'

SS

15:10

15:50

0:40 FIA CEZ TWC1 (Clio), TWC5 (Mazda)

verseny 1

25'

SS

16:00

16:30

0:30 OB, FIA CEZ Circuit Endurance Championship

szabadedzés

7:13

időmérő edzés

0:10

0:10

0:10

időmérő edzés

0:10

időmérő edzés 1

0:10

0:00

0:00

0:10

0:10

0:10

időmérő edzés

17:42

0:10

SZOMBAT

9:00

9:40

0:40 OB, FIA CEZ D4, TC-1600, TC-2000, Croatian TC

verseny 1

25'

RS

9:50

10:30

0:40 OB, FIA CEZ D4 GT, TC-3500, D5

verseny 1

25'

RS

10:40

11:20

0:40 TCR Eastern Europe Trophy

verseny 1

25'

SS

0:10

0:10

7:15

11:30

12:10

0:40 OB, FIA CEZ D2 (Formula)

verseny 1

25'

SS

12:20

13:00

0:40 FIA CEZ TWC4 (Twingo)

verseny 1

25'

SS

13:00

13:30

0:30 EBÉD SZÜNET

13:30

14:45

1:15 OB, FIA CEZ Circuit Endurance Championship

verseny

60'

RS

14:55

15:35

0:40 Suzuki Swift Cup Europe

verseny 2

25'

SS

15:45

16:10

0:25 OB, FIA CEZ D2 (Formula)

időmérő edzés 2

16:20

16:45

0:25 OB, FIA CEZ D4, TC-1600, TC-2000, Croatian TC

időmérő edzés 2

16:55

17:20

0:25 OB, FIA CEZ D4 GT, TC-3500, D5

időmérő edzés 2

0:10

0:10

0:00

0:00

0:10

0:10

0:10

17:40

0:10

VASÁRNAP

9:00

9:40

0:40 Suzuki Swift Cup Europe

verseny 3

25'

SS

9:50

10:30

0:40 OB, FIA CEZ D4, TC-1600, TC-2000, Croatian TC

verseny 2

25'

RS

10:40

11:20

0:40 OB, FIA CEZ D4 GT, TC-3500, D5

verseny 2

25'

RS

11:30

12:10

0:40 OB, FIA CEZ D2 (Formula)

verseny 2

25'

SS

12:20

13:00

0:40 TCR Eastern Europe Trophy

verseny 2

25'

SS

13:00

13:30

0:30 EBÉD SZÜNET

13:30

14:10

0:40 FIA CEZ TWC1 (Clio), TWC5 (Mazda)

verseny 2

25'

SS

14:20

15:00

0:40 FIA CEZ TWC4 (Twingo)

verseny 2

25'

SS

15:10

15:50

0:40 OB Formula autók

verseny 3

25'

SS

16:00

16:40

0:40 OB Túraautók (minden kategória)

verseny 3

25'

RS

6:16

0:10

0:10

0:10

0:10

0:00

0:00

0:10

0:10
0:10

FIGYELEM!

A téli időszámítás miatt, 2020. október 25-én (vasárnap) hajnal 3-ról, 2 órára kell átállítani az órákat.

16:38

