
LOTUS CUP EASTERN EUROPE ALAPKIÍRÁSA 

 

2021 

 

 

1. ÁLTALÁNOS 

1.1. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a 2021. évre kiírja a Lotus Cup Eastern Europe kupát, mely sorozat az 

FIA és az MNASZ általános kiírással összhangban a saját alapkiírása és a technikai szabályzata alapján működik. 

 

1.2. A Lotus Cup Eastern Europe sorozat szervezése 

a) az FIA Nemzetközi Sportkódexe és függelékei; 

b) az FIA Általános Előírásai; 

c) az FIA versenyek sportszabályzatai; 

d) A Lotus Cup Europe szabályzatai 

e) az MNASZ Általános Sportszabályzat és Előírások, valamint az MNASZ egyéb szabályzatai 

szerint történik.  

 

1.3. A sorozat illetékes autósszövetsége a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) 

 

1.4. A Lotus Cup Eastern Europe szervezője és promótere a GFS Racing Kft (2135 Csörög, Alkotmány u. 17.) 

 

2. SZERVEZŐK  

2.1. Szervező bizottság/ 

 

GFS Racing Team      

Burkus Egon – promoter   

2135 Csörög, Alkotmány u. 17.   

email: gfs@gfs.hu   

telefon: +36 30 9322 031 

 

GFS Racing Team   

Tánczos Éva – szervezési asszisztens English 

email: eva.tanczos@gfs.hu 

telefon: +36 30 7375 836 

 

3. LICENCEK//LICENCES 

3.1. A sorozat nemzetközi értékelésében részt vehet az, aki minimum nemzetközi D licenccel vagy azzal minimum 

egyenértékű, bármely ASN gyorsasági szakágra vonatkozó érvényes versenyzői licencével rendelkezik. A nemzeti 

értékelések szabályai a releváns sportszabályokban érhetők el. 
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4. NEVEZÉS 

4.1. Egyéni nevezés  

A Lotus Cup Eastern Europe versenyeire azok a nevezők rendelkeznek nevezési joggal, akik az MNASZ vagy 

bármely FIA tagország ASN-je által kiállított, nemzetközi versenyzésre jogosító, a tárgyévre és a gyorsasági 

szakágra érvényes versenyzői licenccel rendelkeznek. 

4.2.  „Négykezes szabály” 

Egy versenyautó indulásához és éves értékeléséhez két versenyző nevezését is elfogadja a promóter.  

 

Az így történő éves regisztrációs igényt az első verseny előtt legalább 14 nappal jelezni kell a promóter felé.  

 

Amennyiben a bajnokságban már induló „kétkezes” versenyzők év közben „négykezesként” kívánnak tovább 

versenyezni, úgy egyéni pontjaik megmaradnak, de értékelésük „négykezesként” úgy folytatódik, úgy, hogy az 

addig kétkezesként versenyzők közül a több pontszámot gyűjtött pilóta pontjait viszik tovább. 

 

A bajnokságban „kétkezesként” regisztrált versenyző az utolsó négy futamon már nem változtathat 

„négykezesre”. 

 

A regisztrációs díj és nevezési díjak a promóterrel megkötött megállapodás alapján alkalmazandók.  

 

„Négykezes” indulás esetén a versenyzőpáros szabad belátása szerint dönt, hogy a futamokat, illetve a 

versenyhétvégéket egymás között hogyan osztják meg, ezt azonban a nevezési zárlatig közölniük kell, a 

nevezéseket ennek megfelelően kell elküldeni.  

 

„Négykezes” nevezés esetén a nevezési lapon meg kell jelölni, hogy melyik versenyző melyik futamon indul. 

 

Egyszeri regisztrációs díja: 100 €/páros (bruttó) 

 

A lebonyolítás tekintetében annak a versenyzőnek kell az első futamon részt vennie, aki az időmérő edzést 

teljesítette. A következő futamon induló versenyző a „négykezes” párja által elért pozícióból rajtol a saját 

futamán. 

4.3. Csapatnevezés 

4.3.1. Csapatnevezés esetén a nevezést minden futamra írásban, a nevezett versenyzők nevének és rajtszámának 

feltüntetésével, a nevezési díj egyidejű befizetése mellett a versenytitkárnál, legkésőbb az érintett 

versenyzők első futama előtti 30. percig kell megtenni. 

 

4.3.2.  Csapatnevezés nevezési díja: 100 €/hétvége (bruttó)  

 

5. VERSENYZŐK 

5.1. A Lotus Cup Eastern Europe versenyeire a következő versenyzők nevezhetők: 

 

5.1.1. A sorozat nemzetközi értékelésében részt vehet az, aki minimum nemzetközi D licenccel vagy azzal 

minimum egyenértékű, bármely ASN gyorsasági szakágra vonatkozó érvényes versenyzői licencével 

rendelkezik. A nemzeti értékelések szabályai a releváns sportszabályokban érhetők el 

 

5.2. Csak olyan versenyző nevezhető, aki a Lotus Cup Eastern Europe promóterével szerződést kötött. 

 

5.3. A versenyzők kötelező biztonsági felszerelései jelen szabályzat I. mellékletében szerepelnek. 

 



5.4. A licencek kiváltásának egyéb feltételeit az MNASZ Gyorsasági Szakági Bizottságának hivatalos alapkiírása 

tartalmazza. 

 

 

CSAPATOK 

5.5. Általános 

5.5.1. Azon FIA tagországokból érkező versenyzők, akik a bajnokságban regisztráltan, értékelve részt vesznek, a 

csapatversenyben is nevezhetők. 

 

5.6. Csapatok összetétele 

5.6.1. Egy csapat a bajnokság futamain legalább két fő, legfeljebb három fő versenyzőből állhat. Az 1. számú 

versenyző személye nem változtatható. 

 

 

5.6.2. Az adott csapat tagjai csak azonos csoportba tartozó versenyzők lehetnek. 

 

 

5.6.3. Egy versenyző az adott bajnokságban csak egy csapat színeiben nevezhető. 

 

 

5.6.4. Az adott hétvége időmérőjének megkezdését követően az egy csapatba nevezett valamely versenyző 

személyének megváltoztatása esetén a csapat a futam csapatversenyében nem vehet részt. Két tagú csapat 

esetén az év folyamán a harmadik csapattag pótlólagosan felvehető. 

 

 

6. ELFOGADOTT AUTÓK 

Lotus Exige  

Lotus Exige más típusú erőforrással szerelve 

Lotus Evora  

Lotus Elise 

Lotus Elise más típusú erőforrással szerelve 

Lotus 211 

Lotus 340 R 

 

7. NAPTÁR//CALENDAR  

A Lotus Cup Eastern Europe 2021-es szezonjának helyszínei és időpontjai:// 
 

2021. április 16-18. // Hungaroring // Laptiming Cup, CEZ weekend  

2021. május 21 - 23-25 // Red Bull Ring 

2021. szeptember 3-5 // Brno Autodrome // Masaryk Weekend  

 

Minden hétvége 2 vagy 3 futamból áll, melyet az aktuális versenyhétvége versenykiírása tartalmaz. 

 

 



 

8. A VERSENYEK ERTEKELESE 

8.1. Egyéni értékelés 

8.1.1. A Lotus Cup Eastern Europe futamain az elért helyezésük alapján az alábbiak szerint kapnak bajnoki 

pontokat a versenyzők: 

 

1. helyezett/1st place:  20 pont/points 

2. helyezett/2nd place:  17 pont/points 

3. helyezett/3rd place:  15 pont/points 

4. helyezett/4th place:  13 pont/points 

5. helyezett/5th place:  11 pont/points 

6. helyezett/6th place:  10 pont/points 

7. helyezett/7th place:  9 pont/points 

8. helyezett/8th place:  8 pont/points 

9. helyezett/9th place:  7 pont/points 

10. helyezett/10th place:  6 pont/points 

11. helyezett/11th place:  5 pont/points 

12. helyezett/12th place:  4 pont/points 

13. helyezett/13th place:  3 pont/points 

14. helyezett/14th place:  2 pont/points 

15. helyezett/15th place:  1 pont/point 

 

8.1.2. Futamonként a versenyzők további pontokat kapnak az alábbiak szerint 

• Az időmérő edzés győztese: 1pont 

• A futamon teljesített leggyorsabb kör: 1 pont 

 

8.1.3. A 2021-es szezonban az év végén az alábbiak szerint történik a futamok mínuszolása. 

 

6 vagy annál kevesebb futam esetén 1 futam 

7 vagy annál több futam esetén 2 futam minuszolható.  

 

Csak olyan futam mínuszolható, melyen a versenyző regisztrált és az autót a gépátvételen átvették. Nem 

mínuszolható az a futam, amelyen a versenyző kizárásra került. 

 

9. NEVEZESI DÍJAK//ENTRY FEES 

Az adott hétvége versenykiírása tartalmazza. 

 

10. CSOPORTOK//CLASSES 

 

−  Production Class: Lotus Cup Europe Production Car 

Class  

−  211 Class: Lotus Cup Europe 211  



−  V6 Class: Lotus Cup Europe Evora  

−  Open Class: egyéb motoros Lotus Exige és Lotus 

Elise  

−  GT5: Lotus Elise 1,6 Sport  

−  Free: Lotus Elise 1,6 Sport, más típusú erőforrással 

szerelve  

−  Cup 210 Class  

 

11. A VERSENYEK FUTAMONKENTI DÍJAZÁSA//AWARDING BY RACES 

 

LEGALÁBB 5 INDULÓ ESETÉN/ (KATEGÓRIÁNKÉNT)/IN CASE OF AT LEAST 5 ENTRANTS (BY CATEGORIES) 

1-3. helyezett/place – serlegdíjazás/trophy 

LEGALÁBB 3 INDULÓ ESETÉN/ (KATEGÓRIÁNKÉNT)/IN CASE OF AT LEAST 3 ENTRANTS (BY CATEGORIES) 

1. helyezett/place – serlegdíjazás/trophy 

 

11.1. ÉVES DÍJKIOSZTÓ 

11.2. A Lotus Cup Eastern Europe éves egyéni értékelésének győztese elnyeri a Lotus Cup Eastern Europe kupát, és 

megszerzi a „Lotus Cup Eastern Europe Bajnoka” címet. 

 

A többi helyezett versenyző serlegdíjazásban részesül, „négykezes” versenyzők esetén mindkét versenyző. 

11.2.1. Ha a versenysorozat promóterével megkötött szerződés másképpen nem szabályozza, az éves díjkiosztó 

ünnepségre az MNASZ által külön meghirdetett időpontban és helyszínen kerül sor. 

 

11.2.2. Azok a versenyzők, akik az éves díjkiosztón nem jelennek meg, a díjra nem tarthatnak igényt (kivétel vis major 

esete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Melléklet: Versenyzők felszerelése 

 

 

 

 

 
2021 

SISAK/HELMET 

Homológ 

HANS® 

Homológ 

OVERALL 

Homológ 

ALSÓRUHÁZAT/UNDERWEAR 
ZOKNI 

Homológ 

CIPŐ/SHOES 

Homológ 

KESZTYŰ/GLOVES 

Homológ 

MASZK 

Homológ 
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