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A Versenyek szervezője: Speed Rally Team 

Versenyeink hivatalos honlapja:  www.csapassunk.hu  

Versenypálya: Maximum 2.5 Km hosszú beton burkolatú. 

Versenyek helyszíne, időpontjai: Vác, volt Esze Tamás laktanya, Gombás - Sejce 

összekötő közút. 

Időpontok: 

- 2019. május 26. vasárnap 

- 2019. június 30. vasárnap 

- 2019. szeptember 08. vasárnap 

- 2019. október 6. vasárnap (Bukócső kötelező) 

- 2019. november 2.  szombat (Ez a dátum valószínűleg módosul) 

- 2019. december 1. vasárnap 

Kategóriák: 

Túra autók:     Széria autók: 
Túra abszolút díjazás   Széria abszolút díjazás 
T1: 1000 cm3 -ig    S1: 1000 cm3 -ig  
T2: 1001 - 1400 cm3 -ig   S2: 1001 - 1400 cm3 -ig 
T3: 1401 - 1600 cm3-ig   S3: 1401 - 1600 cm3 -ig 
T4: 1601 - 2000 cm3 -ig   S4: 1601 - 2000 cm3 -ig 
T5: 2001 cm3 -től    S5: 2001 cm3 -től 
 
Amennyiben a versenyen összevonásra kerül két kategória, a kupában lévő 
pontokat a saját kategóriájában gyűjtik a versenyzők. 
NK*: Női kategória, HH*: Hátsókerék hajtásúak, ZK*: Zöld kategória,   
JK*: Juniorok, (Jogosítvánnyal rendelkező utas navigátorral, szülői 
felelősségvállalási nyilatkozat kiállítása mellett) 
P*: Prototípusok 



*Az adott kategóriában/kupában legalább 5 nevezés esetén.  
 
Lada kupa: A cm3   szerinti kategóriába sorolás után, minden Lada 
karosszériával és motorral, hátsó kerék hajtással szerelt autó.  
További Márka kupák (igény esetén) 
 
Széria/Street kat.: Bukócső nélküli autó, a gyári ülések és övek, kalaptartó és 
üvegek/lámpák megléte, verseny gumiabroncs használata nem engedélyezett. 
(Szigorúan betartjuk.) 
 
Turbó szorzó:  

A futamokon rajthoz álló feltöltős (turbó, kompresszor, stb.) autóra nem 

alkalmazunk szorzót. Benzines autó esetén egy géposztállyal kerül felsorolásra 

az autó. Diesel autó esetén marad az adott valós lökettérfogat szerinti 

besorolás. 

 Sorozat előírásai:  

A bajnokság 6 fordulóból áll, melyből az 5 legjobb forduló kerül év végén 

értékelésre. Figyelem, a bajnokság futamai közt van 1 db verseny, amelyen a 

bukócső kötelező lesz a versenyautók számára. 

A bajnokságban résztvevők az autót ccm-en belül cserélhetik. 

Pontrendszer: 

A bajnokságban résztvevők kategóriánként az első 8 helyezett kap pontot.    

1.-10p; 2.-8p; 3.-6p; 4.-5p; 5.-4p; 6.-3p, 7.-2p, 8.-1p. 

A bajnokság résztvevői abszolútban is értékelésre kerülnek, az első 10 helyezett 

kap pontot: 1.-20p, 2.-15p, 3.-12p, 4.-10p, 5.-8p, 6.-6p, 7.-4p, 8.-3p, 9.-2p, 10.-

1p.                                             

Kupa év végi értékelés: 

Külön Street és Túra, kategóriánként 1-3.-ig serleg. Abszolút kategóriák 1-3-ig 

serleg.  

A versenyeket fotocellás időmérő berendezéssel mérjük, és számítógéppel 
értékeljük ki. Az időmérés ellen óvásnak helye nincs. 

 
 



Autó felszerelései:  
Utcai autóval is rajthoz állhatsz. szemeteszsák, rögzített ülés és akkumulátor, 
minimum 3 pontos biztonsági öv, cseppmentes üzemanyag ellátó rendszer, 
hibátlanul működő fék és kormánymű. Olaj és üzemanyag álló alátét / szerelő 
ponyva.  Minden kocsin első és hátsó vonószemnek kötelező lennie. 
Teherbírása elegendő kell, hogy legyen a vontatáshoz. Elhelyezkedését a kocsi 
színétől elütő nyíllal kell jelezni. 

 
A karosszéria: 
Az utastérbe csak az alábbi felszerelések szerelhetők be: pótkerekek, 

szerszámok, pótalkatrészek, biztonsági felszerelés, hírközlő berendezés, 

ablakmosó berendezés víztartálya. A felsoroltak tárolására szolgáló tartók tűz 

esetén nem fejleszthetnek toxikus anyagot. Tilos az utastéren áthaladó 

stabilizátorok felszerelése. Bármilyen veszélyes természetű tárgyat, anyagot 

(akkumulátor, üzemanyag, tűzveszélyes anyagok) csak az utastéren kívül szabad 

szállítani. Amennyiben az üzemanyagtartályt a csomagtérben helyezik el, és a 

hátsó üléseket kiszerelik, az utasteret tűzálló és vízhatlan válaszfallal kell 

elhatárolni az üzemanyagtartálytól. A karosszérián belül elvezetett 

üzemanyagcső nem toldható, nem megengedett az utastérben szűrő 

beiktatása. Akkumulátor utastérben való elhelyezése esetén, rögzített dobozzal 

kell fedni. Versenyenként, a versenykiírásban foglaltak a mérvadók. 

A versenyzők felszerelése, bukósisak és ruházat:  

Elfogadott valamennyi “E”-jelzéssel ellátott bukósisak használata, ajánlott a 

homológ, vagy lejárt bukósisak használata. Homológ, vagy lejárt homológ Overál 

használata ajánlott. Bőrből készült boka fölé érő, vagy lejárt, esetleg homológ 

cipő viselése ajánlott. Versenyenként, a versenykiírásban foglaltak a mérvadók. 

Infó: csapassunk@gmail.com  

 

Internetes médiatámogatóink:  

WWW.DUEN.HU, WWW.CSAPASSUNK.HU, WWW.HAJOKA.HU    

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT! 

A VERSENYNEK ITT A HELYE, NEM AZ UTAKON! 


