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SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK 
 

 

A v erseny neve:   III. ORFŰI AUTÓS HEGYIVERSENY  

     
  helye:  Orfű – Magyarhertelend közötti versenypálya   

 ideje:  2016. május 27–29. 

 

A rendezv ény: 

 

 A Hankoo k Autós Gyorsa sági  Országos Bajnokság Hegyi 

Bajnokságának I-II. futama  

 A Hankoo k Autós Hegyi Bajnokság I-II. futama 

 Swift Cup Europe Hegyi Bajnokságána k I-II. futama 

 Lotus Cup Eastem Europe Hegyi Bajnokságának I-II. futama 

 Hankoo k Race r Kupa Hegyi Bajnokságána k I-II. futama 

 

A rendezvény az FIA szabályok é s az Autós Gyo rsa sági Alapkiírás 2016. sze rint kerül lebonyolításra.  

 

A v erseny rendezője:  Mecsek Group Kft.  
  címe:  7754 Bóly, Liszt Ferenc u. 14. 

  postacím: 7624 Pécs, Mária u. 9. II. em. 

  telefon: 30–600 7563  

  fax:  72–500 469 

  e-mail:  post@hegyiverseny.hu 

 

Nev ezési zárlat:  2016.  május  11.  24.00 óra    (postabélyegző kelte) 

Nev ezési díj :    Versenyfutamonként 1600 ccm alatt *  
Előzetes nevezés esetén: 100 € (mely tartalmazza az ÁFÁ -t)  

Késői nevezés e setén: 125 € (mely tartalmazza az ÁFÁ -t)  
(a nevezési zárlat után, és a verseny adminisztratív átvételét megelőző 

48 óra közötti időtartam)  

Helyszíni nevezés e setén: 150 € (mely tartalmazza az ÁFÁ -t)  

Versenyfutamonként 2000 ccm alatt *  
Előzetes nevezés esetén: 150 € (mely tartalmazza az ÁFÁ -t)  

Késői nevezés e setén: 175 € (mely tartalmazza az ÁFÁ -t)  

(a nevezési zárlat után, és a verseny adminisztratív átvételét megelőző 

48 óra közötti időtartam)  

Helyszíni nevezés e setén: 200 € (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)  

Versenyfutamonként 2000 ccm felett  
Előzetes nevezés esetén: 200 € (mely tartalmazza az ÁFÁ -t)  

Késői nevezés e setén: 225 € (mely tartalmazza az ÁFÁ -t)  

(a nevezési zárlat után, és a verseny adminisztratív átvételét megelőző 

48 óra közötti időtartam)  

Helyszíni nevezés e setén: 250 € (mely tartalmazza az ÁFÁ -t)  

 

Kérjük nevezéseiteket az alábbi linken található nevezési és regiszt rációs lap kitöltésével legyetek 

szíve sek el küldeni. A küldés gombra kattintás után e -mailben egy ké sz nevezési  lapot fogtok kapni, 

melyet kérünk aláírva, lepecsételve az adminisztratív átvételre hozza tok magatokkal. 

 

http://goo.gl/forms/ITznp4zLtT 
 

*A 18 év alatti versenyzők részére , akik rendelkeznek érvényes jogosítvánnyal (vezetői 

engedély) a nevezési díj a fenti díjak 50%-a, minde n kategóriában, beleértve a kupasoroza tokat 

is. A 18 év alatti, érvényes jogosítvánnyal nem rendelkezők nem nevezhetnek, illetve nem 

indulhatnak a versenyen biztonsági okok  miatt.  
A forintban fizetett nevezési díjakat a mindenkori MNB középárfolyam szerint kell számolni!  

BIZTOSÍTÁS: Versenyfutamonként 2.400 Ft (mely tartalmazza az ÁFÁ -t)  

CSAPATNEVEZÉS DÍJA: Összevont érté kelés (50 € / futam, mely tartalmazza az ÁFÁ-t) 

 

http://goo.gl/forms/ITznp4zLtT
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A nev ezési díjakat kérjük a Mecsek Group Kft. OTP Ba nk -nál v ezetett forintos 11731180-

29902059-00000000 számú számlaszámára átutalni a nev ezési zárlatig. Aki euróban szeretne 

fizetni, az a köv etkező bankszámlára utalni szív eskedjen: OTP Ba nk: HU38 -11763316-40798882-

00000000, Swift: OTPVHUHB  

A biztosítás összegét, valamint a depódíjakat a helyszínen kérjük rendezni!  
 

A rendező ezúton felhívja a figyelmet, hogy érvénytelen, nevezési zárlat után elküldött nevezés esetén 

a 2016. évi Alapkiírásban meghatározottak szerint jár el. A nevezések csak a nevezési díj egyidejű 

befizetésével válnak érvényessé az Alapkiírás 5.1.2.2.1. pontja értelmében. 

 

A v erseny tisztségv iselői:  

 
Felügyelőtestület vezetője:   Vinoczai Atti la    

   tagja:   Hajdu Attila    

   tagja:   Pintér Kálmán    

Technikai vezető ellenőr:   Perjési Zsolt 

Rendezőbizottság vezetője:   Jelen István 

Versenyigazgató:    Faluvégi Péter 

Versenytitká r:      Sztankovics György  

Gépátvétel-vezető:    ké sőbb kerül megadásra 
Időmérés-vezető:    Kiss Gábor    

Kiértékelés-vezető:     Majosházi Péter   

Versenyorvo s:      Dr. Ha rmat Zoltán   

Gyorsbeavatkozó szolgálat vezetője:  Németh Szilvia    

Depófőnök:     Kató Tibor    

Médiafelelős:     Szűcs Zsolt  

Szakági megfigyelő:    Gáspár István  

 

A pálya adatai:  
  hossza:             4221 méter 

  szintkülönbség: 101 méter 

  emelkedése:        3% 

 

A v erseny távja:  8442 méter (a két versenyfutam össze sen)  

   

 

2016. május 27. (péntek;  05.03  20.25) 

Gépkönyv ezési lehetőség:  
  helye: Orfű, depó (nagyparkoló), Dollár u.  

  ideje:  2016. május 27. 08.00–10.00 óráig    

Adminisztratív  átvétel: 
  helye: Orfű, depó (nagyparkoló), Dollár u.  

  ideje:  2016. május 27. 10.00–16.00 óráig 

 

Technikai gépátv étel:  
  helye: Orfű, depó (nagyparkoló), Dollár u. 

  ideje: 2016. május 27., az alábbi beosztás sze rint:     

     10.30–11.30
  
Kat. V., Kat. VII., Kat. IX.  

     11.30–12.00 Kat. I. (N, A csop.)  

     12.00–13.30 Kat. I. (F csop.) túraautók  

     13.30–14.00 Kat. II. (E csop.)  

     14.00–16.00 C csop., Lada Kupa 

Kérjük, hogy a mellékelt gépátvételi lapot kitöltve mindenki hozza magával az adminisztratív átvételre!

    

 

Versenyzői eligazítás:  

Minden v ersenyző megjelenése kötelező. 
  helye:  a depó bejáratánál 

  ideje:  2016. május 27. 16.30 óra  

 

 

 

2016. május 28. (szombat;  05.02  20.26) 
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Pótgépá tv étel lehetősége: 
  helye:  a depó bejáratánál 

   ideje:  2016. május 29.  06.00–06.30   

 

A v erseny időterv e: 

2016. május 28. (szombat) 
 

  08.00–08.30 1. Edzésfutam Kat IX., Kat. V. és Kat. VII. 

  08.50–09.20 1. Edzésfutam Kat. I. N,A,F csop. 

  09.40–10.10 1. Edzésfutam Kat II., C csop., Lada Kupa   

  10.30–11.00 2. Edzésfutam Kat IX., Kat. V. és Kat. VII. 

  11.20–11.50 2. Edzésfutam Kat. I. N,A,F csop. 

  12.10–12.40 2. Edzésfutam Kat II., C csop., Lada Kupa  

  13.00–13.30 1. Versenyfutam Kat IX., Kat. V. és Kat. VII. 

  13.50–14.20 1. Versenyfutam Kat. I. N,A,F csop. 

  14.40–15.10 1. Versenyfutam Kat II., C csop., Lada Kupa 

  15.30–16.30 2. Versenyfutam Kat IX., Kat. V. és Kat. VII. Kat. I. N,A,F csop.  

     Kat II., C csop., Lada Kupa 

17.00  Ideiglenes eredménylista kifüggeszté se a depóban   

  
2016. május 29. (vasárnap;  05.01  20.28) 

 
  08.00–08.30 1. Edzésfutam Kat IX., Kat. V. és Kat. VII.  

  08.50–09.20 1. Edzésfutam Kat. I. N,A,F csop. 

  09.40–10.10 1. Edzésfutam Kat II., C csop., Lada Kupa   

  10.30–11.00 2. Edzésfutam Kat IX., Kat. V. és Kat. VII.  

  11.20–11.50 2. Edzésfutam Kat. I. N,A,F csop. 

  12.10–12.40 2. Edzésfutam Kat II., C csop., Lada Kupa  

  13.00–13.30 1. Versenyfutam Kat IX., Kat. V. és Kat. VII. 

  13.50–14.20 1. Versenyfutam Kat. I. N,A,F csop. 

  14.40–15.10 1. Versenyfutam Kat II., C csop., Lada Kupa 

  15.30–16.30 2. Versenyfutam Kat IX., Kat. V. és Kat. VI I. Kat. I. N,A,F csop.  

     Kat II., C csop., Lada Kupa 

  17.00  Ideiglenes eredménylista kifüggeszté se a depóban    

  17.30  Végleges eredménylista kifüggeszté se  

 

A v ersenyek utáni parc ferme helyszíne a depó és a raj thely közötti elzárt terület.  
 

 A v erseny díjazása: a  2016. évi Alapkiírás szerint 
 

Díjkiosztó: helye:  a depó közelében 

  ideje:  2016. május 29-én 18.00 órakor      

 

Egyebek: 

1. Mindkét versenynapon magyar bajnoki futam és MNASZ Hegyi Kupa futam kerül lebonyolításra.  

2. A Hegyi Bajnokságba és Kupába történő  regisztráció az Alapkiírás sze rint történik előzetesen a 

kiírá sban szereplő linkhez tartozó regisztrációs lapon illetve a helyszínen, az adminisztratív 

átvételen. 

3. Engedélyezett autók: a 2016. évi Alapkiírás szerint. Kérjük a más sza kága kban licenccel vagy 
versenyzői igazolvánnyal rendelkező versenyző ket, tekintsé k meg az Alapkiírásban az ide 

vonatkozó előíráso kat! 

4. Az óvási idő minden esetben az ideiglenes eredmény kifüggeszté se után 30 perccel jár le. 

5. A depórendet kizárólag a depófőnök (Kató Tibor – 30/419–3646) határozza meg, tudta nélkül a 
depóban helyet elfoglalni ti los.  

6. Tilos a rajthely és a depó (nagyparkoló) 500 méteres körzetében szállító járművel  (busz, kamion, 
tréler, mikrobusz) depóhelyet foglalni május 31. (csütörtö k) 15.00 óra előtt. E szabály betartását 

ellenőrzi a rendőrség, a rendező, és az ez ellen vétőket rajtengedély megvonásával, a jármű 

elszállításával (a nevező költségére) sújtja a rendező.  

7. Zászlójelzések a FIA „H” függeléke szerint. 
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8. A rajtszám felett és alatt elhelyezett reklám (A, B) nem váltható meg, hiánya a rajtengedély 
megvonásával jár.  

9. Rendezői kötelező reklámok (C, D) az alábbi ábra szerint.  
Ezen reklámok megválthatók (darabonként 20 000 Ft), melyet a rendező részére kell befizetni. 

 

A: meg nem váltható reklám    C: rendezői kötelező reklám 

B: meg nem váltható reklám    D: rendezői kötelező reklám 

 

 

10. A depó díja a verseny egész időtartamára: 

15.000 Ft+áfa/versenyautó. A depódíj áramvételezési lehetőségre is jogosít. A depódíjat a 

depófőnöknél kell befizetni – számla ellenében. A depó területén csa k tiszta járműveket lehet 

tárolni.  

11. Versenyen a gumi melegítése ti los. Ennek a ti lalomnak a meg szegőit a felügyelőtestület 
10 sec/futam időbüntetéssel sújtja. 

Rajtpróba kizárólag a rajtelőkészítőben megengedett. 

A rajtsora koztatá s alatt a depó területén az ellenkező irányú haladást csa k a depóbíró k 

engedélyezhetik.  

A szabály betartását a rajtelőkészítőben és a verseny helyszínén a technikai bizottság és a 

depóbírók folyamatosan ellenőrzik, és a szabály ellen vétőket a felügyelőtestület bünteti. 

12. Pályabejárás: 
A versenykiírá s elküldése után a pályát bejárni csa k széria gyártmányú, bukó kerettel nem 

rendelkező, egyszínű, matrica nélküli gépkocsival engedélyezett. (A KRESZ szabályainak 

betartása kötelező!) Miv el a helyszín üdülőterület és annak környezete, a re ndező a 

hatóságokkal karöltv e különös szigorral ügyel a KRESZ -szabályok betartására.  
A szabály megszegése el ső alkalommal 100 000 forint büntetést von maga után, a második 

alkalommal a rajtengedély megvonását. 

A pályabejárást a rendező hatóság segítségével ellenőrzi (ténybírók: Holi Pál, Jelen István, Kató 

Tibor, Petz Gábor, dr. Szél Attila) és jelentése alapján a felügyelőtestület szabja ki a büntetést.  

13. A céltól a rajtig (levezetéskor) a biztonsági öv használata kötelező. 
Az öv használatának elmulasztása el ső alkalommal 5000 forint, minden további esetben 10 000 

forint büntetést von maga után.  

14. A v ersenypálya 3 db lassítója a kiírás elküldése után pontosan fel lesz festv e az úttestre. A 
v ersenypálya kanyarjainak belső ívei ki lesznek gumizv a 3 összekötött gumiabroncs sorral 

(május 26-án, csütörtöktől).  

15. A depóban kizárólag depómatricával ellátott kísérő járművek tartózkodhatnak. A matricákat a 
depóbírók osztják ki. Gép kocsi  belépő kártyával, csapatvezetői igazolvánnyal, sajtó igazolvánnyal, 

VIP gépkocsibelépővel csa k a st rand ki sebb parkolójában és annak közelében lehet gépkocsival 

megállni, a kijelölt területen. 

16. A depó területén május 26-án (csütörtö k) 15.00 órától szállító trélert szigorúan tilos tárolni. Az e 

szabály ellen vétőket 100 000 Ft büntetéssel sújtják. A trélere knek kijelölt helyük van, eligazítást a 
depóbírók adnak.  

17. Közúti zárás időpontja: szombaton 06.00-18.00, v asárnap 06.00-18.00 

   

 

Fentiek alapján a versenyt az MNASZ Autó s Gyo rsa sági Bizottsága K-194/2016.04.28. szám alatt 

hagyta jóvá.  

 

Budapest, 2016. ápril is 14.  

 

Gáspár István s. k.   

Autós Gyorsa sági Bizottság 
vezető 


