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Bevezető: 

A Lada Rally Challenge egy négy fordulós, négy helyszínes sorozat, amelyben csak 
Lada gépjárművel induló versenyzők vehetnek részt. A Lada Rally Challenge 
együttműködésben áll az FRT.HU-val és a SPEED RALLY TEAM-mel. Az általuk 
rendezett versenyeken kerül megrendezésre a  Lada Rally Challenge. Célunk 
létrehozni egy téli, izgalmas, változatos kupasorozatot a Ladások „körében”. 

Lada Rally Challenge helyszínei: 

 Kiskunlacháza reptér 

 Mezőkövesd reptér 

 !Szervezés alatt! 

 Szabadszállás laktanya 

 

Lada Rally Challenge résztvevői: 

Bárki aki hátsókerék hajtású Lada gépjárművel rendelkezik, és a megadott 
regisztrációs díjat kifizeti. 

  

Kategóriák: 

 Gr.H  1.600 ccm alatt (főkategória) 

 Gr.H  1.600 ccm felett (főkategória) 

 1.300 ccm-ig (minimum 5 résztvevő esetén) 

 Gr.A (minimum 5 résztvevő esetén) 

 Gr.N-széria, széria közeli Ladák (minimum 5 résztvevő esetén) 

Ha az alkategóriákban nem haladja meg a résztvevők száma minimum az ötöt, akkor 
1.600 köbcentihez viszonyított besorolást fogjuk alkalmazni. 

 Minimális biztonsági előírások: 

A fent említett rendező csapatok által rendezett versenyekre előírt biztonsági 
szabályoknak kell megfelelni! 
 
Technikai szabályok: 

A fent említett rendező csapatok által rendezett versenyekre előírt technikai 
szabályoknak kell megfelelni! 
 
 
 
MINDEN A Lada Rally Challenge-re ÉRVÉNYES SZABÁLY ÉS ELŐÍRÁS 
EGYEZIK A FENT EMLÍTETT RENDEZŐCSAPATOK VERSENYKIÍRÁSAIBAN 
LEÍRTAKKAL. 



 
Gépátvétel: 
 

A Lada Rally Challenge gépátvételén kizárólag kategória besorolása, ellenőrzése és 
regisztrációs díj kifizetése történik, ami rövid időt fog igénybe venni. 

Nevezés menete: 

Előregisztráció nem kötelező, de ajánlott mind a versenyt rendező, mind a Lada Rally 
Challenge csapata által előírt módon. 

A Lada Rally Challenge résztvevői kötelesek az adott versenyre meghatározott 
nevezési díjat kifizetni az adott verseny rendezőjének. 

Ezenfelül egy regisztrációs díjat is ki kell fizetniük a Lada Rally Challenge 
résztvevőinek, de azt már a Lada Rally Challenge rendező csapatának, amire a Lada 
Rally Challenge gépátvételén lesz lehetőség. Ez az összeg csak a Lada Rally 
Challenge-be való értékelést fedezi az adott versenyre, nem jogosít fel plusz 
versenykörök megtételére! 

 

Kupasorozat szervezője: SportEvo Kft.  8082 Gánt Fő u. 9 

 
Regisztrációs díj: 8.890 Ft bruttó/verseny 

Nevezni a ladarallychallenge@gmail.com e-mail címen lehet. 

Kérjük elküldeni az nevező páros nevét, az autó típusát és a motor 
hengerűrtartalmát és a kívánt kategóriát. 

Lebonyolítás: 

A Lada Rally Challenge-be ugyanaz az a szakaszidő és összesített idő fog 
számítani, mint ami a fent említett versenyek értékelésébe. Az összesített időbe a 
legjobb három mért kör fog beleszámítani. 

Értékelés: 

Minden megrendezett kategória 1-3. helyezettjeit serleggel díjazzuk. 

A kupasorozat záró értékelése az utolsó verseny díjkiosztóján zajlik majd. 

 

  

  

 



 

 

Bajnoki pontok: 

1.hely 25p 

2.hely 18p 

3.hely 15p 

4.hely 12p 

5.hely 10p 

6.hely 8p 

7.hely 6p 

8.hely 4p 

9.hely 2p 

10.hely 1p 

 

Tervezett versenynaptár: 

 Helyszín: Időpont: 

1.forduló Kiskunlacháza 2019.10.12(szombat) 

2.forduló Mezőkövesd 2019.11.16(szombat) 

3.forduló Mezőkövesd 2019.12.15(vasárnap) 

4.forduló Szabadszállás 2020.01.26.(vasárnap) 

 

A változás jogát fenntartjuk! 

 

 

 

Egyéb infók: 

E-mail: marci@bertalan.hu 

Telefon: +36 20/333-5774  Bertalan Márton 

Facebook: Lada Rally Challenge 



Támogatók:  

Smokey Box Bt. 

 Bernis Kft. 

 Pótkerék Csárda Székesfehérvár 

  

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 

 


