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1. Id pont és össztáv: 
 
Id pont: 2016.10.16. vasárnap 
Helyszín: 86ő3 Ádánd, Pet fi S.u. 0178/3 hrsz., GPS koordináta: Ő6.8Ő87ő3 18.1ő38Ő3 
Elérhet ségek: +36/70-515-1036 | verseny@siorally.hu | www.siorally.hu 
 
Edzés: 4 kör (4X1km) 
Id mér : 4 kör (4X1km) 
Futamok: 3XŐ kör (pontszerz  el futam) + 1XŐ kör (dönt  futam) 
 (a pontszerző futamok száma nevezői létszám és idő függvényében pozitív irányba változhat) 
 
2. Id terv és program 
 
Adminisztratív átvétel: 

Vasárnap: 07:00 - 08:00 között 
Technikai átvétel: 

Az adminisztrációs átvételt sikeresen teljesítő regisztrálók azonnal jelentkezhetnek a technikai átvételen. 
Vasárnap: 07:00 - 08:00 között 

Rajtlista kifüggesztése, rajtszám osztás és eligazítás: 
Vasárnap: 09:00 - 9:30 között 

Pályabejárás és edzési lehet ség (kizárólag befizetett nevezési díj után): 
Vasárnap: 08:00 - 09:00 között 

Id mér  futamok: 
Vasárnap: 09:30 - 11:00 között 

Egybe indításos futamok (rallycross, autocross jelleggel): 
Vasárnap: 12:00-tól 

Díjátadás, eredményhirdetés: 
A futamok leintése után max. 1 órával. 

 
3. Nevezés díja, menete, fizetése és nevezési zárlat: 
 
El nevezéssel jelentkezni kizárólag online módon lehet a www.siorally.hu címen! 
Weboldalunkon online módon add le jelentkezésedet, fizetés történhet a lentebb említett módokon! 

 
Nevezési díj: 12.000 Ft + Áfa / F  
Nevezési zárlat: 2016.10.14. péntek 18:00 

 
A nevezési díj fizetése: 

Készpénzben: vasárnap 07:00 - 08:00 között a helyszínen 
 
FONTOS!!! 
Ha regisztrálsz, de nem jössz el, és ezt nem is jelzed felénk szombat délutánig az elérhet ségeink egyikén (telefon, 
e-mail, Facebook, akármi), akkor a következ  vetélked re történ  nevezés díja 5.000Ft-al több számodra!!! 
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4. Kategóriák: 
 

DIV 1. - Junior (17 éves korig) 
DIV 2. - 0 cm3 - 1600 cm3 (2WD) 

DIV 3. - 1601 cm3 - 2000 cm3 (2WD) 
DIV 4. - 2000 cm3 feletti (2WD) 

DIV 5. – AWD, 4WD 
 
Benzinturbós autó esetén a szorzó: cm3 X 1.7 
Turbódiesel esetén a szorzó: cm3 x 1.3 

 
5. Lebonyolítás: 
 

 Szabadedzés mindenkinek 1 futam (4kör) 
 Id mérés 1 futam (Őkör). Ha a résztvev  nem tudta teljesíteni, a végén egyszer újra megpróbálhatja, 

többször nem. Utolérés feltartóztatás esetén új id mérés nincs. 
 Id mérés után 3 pontszerz  (el futam) kerül megrendezésre (4kör/futam). Nevez i létszámtól függ en 

maximum 6 autó indulhat egyszerre, a futamok száma pozitív irányba változhat. 
 
Id méréses futamok: 
Fotocellás id mér  berendezés segítségével, rendez  által meghatározott számú autók, folyamatos, csoportokba 
rendezett indításával történik! 
 
Pontszerz  el futamok: 
Els  futam sorrendje: az id mér  futamon elért id eredmény alapján kerül meghatározásra, a legjobb id t elért a 
legjobb helyr l kezdi a futamot! 
 
Ezt követ  futamok sorrendje és pontozás: az el z  futamban elért eredmény alapján kerül meghatározásra, a 
második fordulóban az els  forduló gy ztese a legjobb helyr l, harmadik fordulóban a második forduló gy ztese a 
legjobb helyr l, és így tovább (I.hely 10 pont, II.hely 8 pont, III.hely 6 pont, IV.hely 4 pont, V.hely 2 pont, VI.hely 0 

pont)! A három forduló után a pilóták helyezése összesítésre kerül. Pontegyezés esetén, az id mér  futam a 
mérvadó. A pontszerz  futamok után szerzett pontok összesítésével kerülnek kiosztásra a dönt  rajtpozíciói. 
 
Dönt  futam: 
A pontszerz  futamok után szerzett pontok összesítésével kerülnek kiosztásra a dönt  rajtpozíciói. 
A dönt  futamban elért eredmény határozza meg a végleges helyezéseket! 
 
Rajtolás: maximum 6 autó indulhat egyszerre, az indító lámpa sorban felkapcsolása után, a lekapcsolására történik 
(mikor kialszanak a lámpák), berajtolást ténybíró figyeli! 
 
 
 
Díjazás: minden kategória els  3 helyezettje kupa és oklevéldíjazásban részesül! 
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6. Járművek, alapszabályok és kötelez  felszerelések: 
A futamokon műszaki vizsga nélküli járművek is indulhatnak. Az üvegek a szélvéd  kivételével, polikarbonáttal 
helyettesíthet k, kivéve roncsderbis autók (rács engedélyezett). Szöges gumi, bütykös gumi (pápai és társaik) és 
hólánc használata nem megengedett, szigorúan TILOS! 
 
Alapszabályok: Rajtolás 3 sorból (2-2-2 eltolással). 
Korai rajt (beugrás) esetén új rajt. A harmadik beugrásnál a versenyz t kizárjuk az adott futamból. 
Szándékosan ütközni tilos. Szándékosan meglökni a másikat tilos. A rendez k erre fokozottan figyelnek. 
Szándékosság esetén a versenyz t az adott futamból kizárjuk. A pálya nyomvonalát Ő kerékkel elhagyni és ez által 
el zni vagy el nyt szerezni szintén tilos és kizárást eredményez a futamból. Ténybíró által szándékosnak ítélt 
támadást, ami a két autó érintkezésével jár, utolsó figyelmeztetésben részesül a szándékos támadó. (fekete-fehér 
zászló + rajtszám bemutatása a célban, a figyelmeztetés csak adott futamra szól nem gyűjthet )! Ténybíró által 
szándékosnak ítélt támadást, ami a két autó érintkezésével és a védekez  autó kiforgatásával jár, a támadót abból a 
futamból kizárjuk. (0 pont)! 
 

 Bukócs , Bukóketrec (főkapu előre hátra letámasztva) 
 Helyzetjelz , Féklámpa, Porlámpa 
 Bukósisak, minimum E jellel ellátott, zárt ruházat, overál, zárt lábbeli (nem kötelező a homológ) 
 Biztonsági öv, minimum 3 pontos, E jellel ellátott, váll felett átvezetve (automata öv nem megengedett) 

 Versenyülés (amatőr vagy lejárt homológ, minimum GTI ülés a fejtámla egységet képezzen az üléssel!) 

 Hibátlanul működ  fék és kormánymű, megfelel en rögzített ülés és akkumulátor 
 Cseppmentes üzemanyag ellátó rendszer 

 
7. Kikötések és egyéb rendelkezések:  
A versenyautóban a versenypályán kizárólag a versenyz  tartózkodhat! 
18 éven aluliak, mint pilóták indulhatnak, szül i engedéllyel, a szül  jelenléte a helyszínen szükséges. 
A futamokon mindenki saját felel sségére vesz részt. A nevezésével vállalja az általa, gépkocsija és kisegít  
személyzete által okozott mindennemű erkölcsi és anyagi kárért, személyi sérülésért, balesetért a 
FELEL SSÉGET! A rendez ség felé a Lóer  Vetélked  kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésért a 
nevez k vagy a kisegít  személyzetük semmilyen kárigényt NEM nyújthatnak be.  
A pályán feltekert ablak, bukósisak, bekapcsolt biztonsági öv rendeltetésszerű használata KÖTELEZ , kizárás 
terhe mellett! Menet közben az ablakot letekerni, kiintegetni, kihajolni, kinyúlni kizárás terhe mellett TILOS! 
Műszaki meghibásodás esetén a lehet ségekhez képest le kell húzódni a pálya nyomvonaláról biztonságosan! 
Autóelhagyás esetén (szerelés, szemrevételezés) a bukósisak viselése kizárás terhe mellett kötelez ! Amennyiben a 
versenyz  nem tud tovább haladni, az autót el kell hagyni biztonságosan, a bukósisakot és ruházatot csak ez után 
lehet levenni! Menetiránnyal szemben közlekedni kizárás terhe mellett TILOS! 
Akik a szervizterületen nem tartják be a sebességkorlátokat, gumit füstöltetnek, driftelnek, vagy alkoholos, 
kábítószeres befolyásoltság alatt állnak, azokat AZONNALI KIZÁRÁSSAL büntetjük! 
A rendez  el írhatja kötelez  matricák viselését, amik az adminisztratív átvételkor, vagy a rajtszámmal együtt 
kerülnek kiosztásra. 
Bekötött biztonsági öv, sisak használata az edzéskörök alatt is KÖTELEZ ! 
Ezen szabályokat a versenyz k tudomásul veszik, valamint a NEVEZÉSI LAPON aláírásukkal igazolják.  
 

A rendező biztosít toalettet, hangosítást, büfét. Mindenkinek balesetmentes jó versenyzést kívánunk. 
A változtatás jogát a rendező fenntartja! 
 
 
 
Siófok, 2016-09-21. 


