
 Nagynyárád kupa 2019
2019. augusztus 04.

 Nagynyárád

Rendezvény megnevezése: Nagynyárád kupa 2019
Rendező  :   Siklós 2010 Autó Motorsport Egyesület
Helyszín  :   Nagynyárád (bel, és külterület, 100% jóminőségű föld, 4-5×4 km)
Időpont: 2019. augusztus 04.
Rajt-Cél:  Nagynyárád
Szervizpark: Nagynyárád, Budai Nagy Antal utca.
Időterv a talákozó napján: Regisztráció véglegesítése: 6:30-8:00-ig, Technikai és gépátvétel: 6:30-7:45-ig, 
Pályabelyárás: 8:00-8:20-ig, Rajt:9:00.
Regisztráció: Regisztrálni csak érvényes B kategóriás jogosítvány felmutatásával lehet! (Hozd magaddal csak az 
érvényes  jogosítvány bemutatása után fogadjuk el a regisztrációdat.)
Előregisztráció: Előregisztrálni  kizárólag az egyesület honlapján (www.samse.hu ) az aktuális találkozó regisztráció 
gomb menü pont alatt lehet, online űrlap kitöltésével.
Előregisztrációs zárlat: 2019. július 28. 20:00 óra, vagy ha a jelentkezők száma eléri a maximális létszámot 70 fő.
Regisztráció elfogadása: Az online előregisztráció elküldése nem jelent azonnali regisztrációt. 
A regisztráció elfogadása nem a beérkezett jelentkezések időrendi sorendjében fogadjuk el.
A véglegesített és elfogadott regisztrációs lista  (rajtlista) a honlapunkon lesz elérhető a találkozó aktuális hetében. 
Akinek az előregisztrációja ellenére regisztrációját nem tudtuk elfogadni (Pl: max létszám esetén) azt a regisztrációs 
űrlapon kitöltött elérhetőségen értesíteni fogjuk. (E-mail, Telefonszám).
Helyszíni regisztrációt sajnos nem tudunk elfogadni, csak előregisztráltak és a fentiekben leírt listán szereplők vehetnek 
részt a rendezvényen. 
Megértéseteket köszönjük!
Elő regisztráció díja: 15.000.-Ft/ügyfél, mely a helyszínen fizetendő!
Helyszíni regisztráció: A találkozó napján 6:30-8:00-ig (érkezz időben)
Díj: 15.000.-Ft/ügyfél.
Kezdés: A rendezvény napján 8:00–9:00 óra között, jelentkezésektől függően.
Az ügyfelek az alábbi kategóriákba regisztrálhatnak:

Széria:
I.: 01 -1000ccm-ig, (2WD)

 II.: 1001 – 1300ccm-ig, (2WD)
 III.: 1301 – 1600ccm-ig, (2WD) 
IV.: 1601 – 2000ccm-ig, (2WD)

 V.: 2000ccm felett, (4WD és/vagy turbó)
 A 2019-es évtől kiírásra kerül külön Lada kategória, ezen belül „A” és külön „H” csoport szerinti díjazás a nagy létszám 
és az esélyek    egyenlősége érdekében.
LADA Kupa A:  
minden hátsó kerékhajtású Lada szgk. 1610 ccm-ig ami álló karburátorral és széria leölmővel van szerelve (kivéve ami 
karosszéria módosítás nélkül felszerelhető)
LADA Kupa H:   
minden hátsó kerékhajtású Lada szgk. 1610 ccm-ig ami dupla ( 1 db nál több) karburátorral és szériától eltérő leömlővel 
van szerelve. Továbbá Lada motorral kell rendelkeznie!

 Egyéb: Különdíj: A rendezők döntése alapján
Turbóval vagy bármilyen más feltöltővel szerelt motor használata esetén a tényleges hengerűrtartalmat benzinmotor 
esetén 1,7-tel; diesel motor esetén 1,5-tel kell szorozni, és az így kapott érték alapján kell az autót a megfelelő 
kategóriába besorolni.
Gépkocsik  :   A rendezvényen részt vehet műszaki vizsgával rendelkező, és nem rendelkező gépkocsi is. A
motor, a fék, a futómű szabadon alakítható. A kocsitestet burkoló karosszéria elemek nem hiányozhatnak
(pl. sárvédő, gépháztető). Az üvegek, a szélvédő kivételével, plexivel helyettesíthetőek. Világító
berendezések nem kötelezőek, kivéve a féklámpa ami kötelező.
Kötelez  ő   felszerel  é  s  :   E-jelű Bukósisak, cseppmentes üzemanyag-ellátó rendszer, minimum 3 pontos
biztonsági öv, hibátlan fék és kormányberendezés, tökéletesen záródó ajtók, fedelek. Bukócső: FIA J függelék 253.8-nak 
megfelelően engedélyezett. Teljes bukócső
megléte kötelező. (min. 38 mm-es külső méret, 2,5 mm-es falvastagság) További felszerelések és biztonsági előírások 
listáját  az egyesület 2019-es Technikai Szabályzata tartalmazza. Ami megtekinthető, letölthető az egyesület honlapjáról.
A rendezvény lebonyolítása  :   Gumilassítókkal felépített pályát kell az ügyfeleknek a lehető legrövidebb
idő alatt teljesíteni, a regisztrációnál ismertetett pályarajz szerint. Az akadályok feldöntése, vagy
alaprajzukból való kimozdítása időbüntetést von maga után. Az időbüntetés mértéke 5 másodperc/
esemény. A pálya hibás, vagy nem javított teljesítése az adott futamból való kizárást vonja maga után. A
megrendezett körök időeredményei (teljesített idő+ büntetés) alapján a körök eredményének figyelembe
vételével alakul ki a végső sorrend. Sportszerűtlen, veszélyeztető magatartás esetén az indulót a
rendezőség kizárással büntetheti. Az induló és személyzete köteles betartani a rendezők utasításait.
Szervíz  :   A kijelölt szervizparkban megengedett a gépkocsik javítása, de a képződött hulladék, és
környezetszennyeződés megszüntetéséről a regisztrálónak kell gondoskodnia.



Kikötések  :   A rendezvényre a SAMSE meghívott vendégei jelentkezhetnek, zárt pályás tesztelésre. A találkozón mindenki
saját felelősségére vesz részt. A nevezés leadásával vállalja az általa, gépkocsija és kisegítő személyzete által okozott 
mindennemű erkölcsi és anyagi kárért, személyi
sérülésért, balesetért a FELELŐSSÉGET! A rendezőség felé a rendezvény kapcsán keletkezett károkért,
személyi sérülésért a résztvevők vagy a kisegítő személyzetük semmilyen kárigényt NEM nyújthatnak be.
Ezen szabályokat a résztvevők tudomásul veszik, valamint a jelentkezési lapon aláírásukkal igazolják. Vitás
esetekben a versenysorozat főrendezőjének határozata a mérvadó.

Részvételi és Technikai szabályzat a www.samse.hu oldalon.
Figyelem!

Rendezvényünk NEM amatőr és NEM profi autóverseny. Rendezvényünk a SAMSE meghívott vendégei részére
van szervezve és azon belül is csak maximum tesztelés céljából!

 Belépés csak a SAMSE meghívott vendégei részére! Idegenek részére a
rendezvény látogatása TILOS! ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY!

Médiatámogatóink:

www.rallyfotok.hu,     www.galadriel.hu  ,   www.lepoldsportvideo.hu,   

Bővebb információ  :   Pazaurek Attila: 06 20/250-9457, Szabó Viktor:  06 30/324-8223

http://www.samse.hu/
http://www.lepoldsportvideo.hu/
http://www.galadriel.hu/
http://www.rallyfotok.hu/

