ART – SPRINT Pestmegyei Kupa

I. Airport Art Sprint

Mini és Power - Sprint
Versenykiírás:
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AMTOSZ által engedélyezett versenykiírás,
valamint az MGYSZ által jóváhagyott verseny.
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A Kupasorozat honlapja: www.amtosz.hu
A verseny hivatalos dokumentációi, az átvételi idők, a nevezési lista, rajtlista, stb. valamint az
eredménylisták kivételével a dokumentációk az alábbi honlapokon lesznek elérhetőek:
A verseny hivatalos honlapjai:
• www.airportartsprint.hu;
• www.arse.hu
• www.amtosz.hu
Facebook hivatalos eseményoldal: https://www.facebook.com/airportsprint/
Egyéb facebook oldalaink: www.facebook.com/Amtosz-Sprint
A Rendező felhívja a nevezni szándékozó pilóták és navigátorok figyelmét, hogy
részletesen olvassák el a versenykiírást! Minden technikai, és egyéb versenyszabály
megtalálható az alábbi linken: www.amtosz.hu
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1. A verseny szervezői:
Főszervező: Amatőr Rally Sportegyesület: 8523 Várkesző, Kossuth utca 74.
E-mail: info@arse.hu
Weblap: www.arse.hu
Információs Tel.: Nyúl Ferenc: +36705473330; Kiss János +36307050478
Szervező: Első Magyar Gymkhana Autósport Egyesület: postacím újraszervezés alatt
E-mail: airportartsprint@gmail.com
Weblap: www.airportartsprint.hu
Információs Tel.: Giltner Attila Gábor: +36705220016; Dobesch Gergely: +36304441124
Art-Sprint rendezvényre minden belépő személyeknek belépőjegyet kell váltania, kivéve az
éves licencel rendelkező pilótákat és navigátorokat. A belépőjegy ára egységesen 500 Ft / Fő

2. A verseny vezetősége:
Szervező bizottság tagjai:

Rácz Attila
(+36704274079)
Giltner Attila Gábor (+36705220016)
Dobesch Gergely
(+36304441124)

Szervező bizottság vezetője:
Versenyigazgató:
Versenyigazgató helyettes:
Versenyiroda vezetője:
Gépátvétel vezetője:
Zajfelügyelet:
Sajtóiroda vezetője:
AMTOSZ megfigyelő:
Technikai mentés:
Biztonsági felelős:
Mentőszolgálat:

Rácz Attila
Nyúl Ferenc
Kiss János
Giltner Attila Gábor
Molnár Bálint
Giltner Attila Gábor
Giltner Attila Gábor
Karasz Róbert
Szabó Ferenc
Kerner Balázs
Kováts Kolos

(+36704274079)
(+36705473330)
(+36307050478)
(+36705220016)

Általános információ:

+36304441124

+36705473330

/

3. A verseny időterve:
06:15 –
06:30 – 09:00
06:30 – 09:00
09:15 – 09:45
10:00 – 10:15
10:15 –
17:30 –

Kapunyitás;
Adminisztrációs átvétel;
Gépátvétel;
Felvezetéses edzés;
Versenyzői eligazítás és rajtszámosztás;
Art Sprint rajt;
Art Sprint verseny vége, idők összesítése;
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(+36705220016)
(+36705220016
(+36306595479)

18:00 –
19:00 –

Eredményhirdetés, díjkiosztó;
Kapuzárás;

Kérnénk minden részvevőt a tervezett időterv tarthatósága érdekében, hogy minél hamarabb
jelenjen meg az átvételeken (adminisztratív és gépátvétel), és hozza magával az előre géppel
kitöltött nevezési lapot, Licence igénylő lapot (Pilóta / Navigátor) vagy Napi rajtengedély
igénylő adatlapot (Pilóta / Navigátor).
2018.04.07. napkelte: 06:13, napnyugta: 19:19

4. Előnevezés, és helyszíni nevezés:
Mind az előnevezők, mind a helyszíni nevezők esetében géppel kitöltött és aláírt nevezési
lappal kell megjelenni az adminisztratív átvételen.
Elektronikus előnevezés kritériumai:
A versenyző az elektronikus előnevezését az alábbi linken keresztül adhatja le:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe54lB0w8qwnVkUjP0UdJglJ3MkwPi1ZKKTPlnnlr4AXFx9w/viewform
Az előnevezést a szervezők csak abban az esetben kezelik érvényes nevezésként, amennyiben
az 2018.04.03. (kedd) 18:00-ig beérkezik, és az előnevező felületen a sportoló minden adatot
hiánytalanul kitölt, beleértve a „tranzakciós azonosító” mezőt is, melyben a sikeres banki
átutalást követően generálódott azonosító sorszámot kell megadni.
A sportoló alap-nevezése, (MS, vagy PWS osztály) a járműjének megfelelő kategóriájára és
az abszolútba való értékelésre alkalmas. Az alap nevezés 1 nevezési díj befizetésével
realizálható.
Amennyiben egy sportoló a fel és átnevezési lehetőségeket kihasználva több csoportban,
osztályban, kupában szeretne előnevezni, akkor a nevezési díjak (4.1-es pont) kalkulált
összegét egy átutalásban kell teljesítenie. A licence díjat VAGY napi rajtengedélyt és
biztosítási díjat nem kell átutalással folyósítani, ezen összegeket a verseny napján az
adminisztratív átvételnél kell a sportolónak rendeznie.
Elektronikus előnevezés alkalmazása esetén is a sportolónak hiánytalanul ki kell töltenie a
nevezési lapot, majd azt kinyomtatva magával kell hoznia az adminisztratív átvételre.
Banki átutalás paraméterei az előnevezéshez:
• Átutalás összege: a nevezési díjak kalkulált összege (4.1-es pont alapján).
• Kedvezményezett számlaszáma: 11600006-00000000-30189795
• Kedvezményezett neve: Tatabányai Lada sportegyesület
• Átutalás közleménye: Családi és utónév + születés dátuma + Autó típusa
például: Kiss Péter 1980.01.01. Lada
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Helyszíni nevezés: A helyszíni nevezésre 2018.04.07-én 06:30 és 9:00 között lesz lehetőség
a tököli repülőtéren, melyen a sportolónak kitöltött nevezési lappal kell megjelennie az adott
verseny adminisztratív átvételén!
A rendező, az általa meghatározott létszámú elő regisztráció beérkezése esetén, a helyszíni
nevezés lehetőségét letilthatja - erről honlapján, és/vagy facebook oldalán tájékoztatnia kell a
sportolókat.
Az előnevezés valamint a helyszíni nevezéshez a nevezési lapon meg kell határoznia a sportolónak, hogy mely osztályban kíván versenyezni, (Mini-Sprint és/vagy Power-Sprint), valamint
azt, hogy kíván-e az adott osztályon belül a felnevezés, valamint az osztályok közötti átnevezés lehetőségével élni.
Felnevezés alatt a normál kategória és az abszolút besoroláson felül egy magasabb csoportban, vagy „M” csoportban való plusz nevezés kérvényezését értjük, így ennek köszönhetően a
pilóta az adott osztályon belül (MS vagy PWS) (két vagy több csoportban, és kupában stb..)
állhat rajthoz, ezzel növelve a futható köreinek és mért idejének a számát.
Amennyiben a nevezni kívánt gépjármű megfelel mind az MS-ben kiírt, mind pedig a PWSben kiírt csoportok egyikének, akkor a versenyző mindkét osztályban adhat le nevezést, és
mindezeken felül élhet a fentebb leírt felnevezés lehetőségével is osztályokon belül.
Kupa nevezés: A szervező az adott versenykiírásban különböző kupákat is meghirdethet,
mint például: Suzuki, Lada, vagy BMW kupa, melyebe az adott osztályok (MS vagy PWS)
egyikében már nevezett pilóták regisztrálhatnak (nevezhetnek). Az adott versenyre kiírt kupákról az 5.2 és 5.4 pontok alatt tájékozódhat.
Példa a nevezési lehetőségekre: Egy 2000 cm3-is bukócsővel, kagylóüléssel és 4 pontos biztonsági övvel rendelkező BMW-vel a regisztráló sportoló benevezhet MS/A3-ba (MS alap
kategória), felnevezhet MS/M2-be, és természetesen nevezhet az MS/K3-ban is, azaz a BMW
kupában, valamint átnevezhet a PWS osztályba - így a PWS/A2-be, felnevezhet PWS/M2-be,
és indulhat a PWS/K3 BMW kupában is, ezzel maximalizálva a futható köreinek a számosságát!
Egy autóval több pilóta is nevezhet külön nevezési díj ellenében akár egy osztályban, és
csoportban is, de csak abban az esetben, ha az ülés, valamint a biztonsági öv megfelelően
beállítható az összes sportoló méretéhez.

4.1. Nevezési díjak:
Figyelem! Az érvényes előnevezéshez csak a nevezési díjat kell a sportolónak átutalnia, a
licence vagy napi rajtengedély összegét, valamint a biztosítási díjat a helyszínen kell
befizetni. Art-Sprint rendezvényre minden belépő személyeknek belépőjegyet kell váltania,
kivéve az éves licencel rendelkező pilótákat és navigátorokat. A belépőjegy ára egységesen
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500 Ft / Fő
Osztály
Mini-Sprint alap nevezés
Mini-Sprint felnevezés
Mini-Sprint kupa (Suzuki, Lada, BMW) nevezés
Power-Sprint alap nevezés
Power-Sprint felnevezés
Power-Sprint kupa (Suzuki, Lada, BMW) nevezés

Előnevezés:
10.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
15.000 Ft
15.000 Ft
15.000 Ft

Helyszíni nevezés:
13.000 Ft
13.000 Ft
13.000 Ft
18.000 Ft
18.000 Ft
18.000 Ft

Alapnevezés alatt a sportoló MS vagy PWS osztályon belüli csoportba való nevezését értjük.
Amennyiben egy versenyző szeretné, hogy kupában és egy magasabb kategóriában is
értékelve legyen, akkor a sportoló felnevezéssel élhet.

4.2. MS és PWS AMTOSZ licence / napi
rajtengedély díjai:
Éves sportolói licence:
Az éves licenc kiváltására a Pestmegyei kupasorozat első versenyén van csak lehetőség, így
licence igénylése esetén az adminisztratív átvételre hozni kell a géppel kitöltött és aláírt licenc
igénylő lapot.
Az ART-SPRINT versenysorozaton való részvételhez a sportoló AMTOSZ-MGYSZ licenc-el
(versenyzői igazolvánnyal) kell, hogy rendelkezzen, VAGY napi rajtengedélyt kell, hogy
kiváltson. Az AMTOSZ-MGYSZ licence az adott tárgyévre vonatkozik, és kiváltása után a
sportoló minden AMTOSZ által kiírt területi ART-Sprint kupasorozaton részt vehet.
A meghívásos csoportokban (M-csoport) más autósport által kiadott licenc-el is el lehet
indulni.
Napi rajtengedély:
A napi rajtengedély kiváltását azon sportolók részére javasoljuk, akik Mini-Sprint vagy
Power-Sprint osztályban 3 AMTOSZ által kiírt versenynél kevesebben kíván nevezni. A napi
rajtengedélyt az adminisztratív átvétel helyszínén kell megváltani, a hiánytalanul kitöltött és
aláírt nevezési lap valamint napi rajtengedély igénylő lap leadását követően. Amennyiben egy
sportoló MS és PWS osztályban is kíván nevezni egy adott versenyen, akkor számára
elegendő a PWS-re vonatkozó napi rajtengedély kiváltása.

Licenc és napi rajtengedély díjak:
Éves vezetői licence Mini-Sprint esetén:
Éves navigátori licence Mini-Sprint esetén:
Napi vezetői rajtengedély Mini-Sprint esetén:
Napi navigátori rajtengedély Mini-Sprint esetén:
Éves vezetői licence Power-Sprint esetén:
Éves navigátori licence Power-Sprint esetén:
Napi vezetői rajtengedély Power-Sprint esetén:
Napi navigátori rajtengedély Power-Sprint esetén:
M-csoportos (Meghívásos csoport) vezetői napi rajtengedély:
M-csoportos (Meghívásos csoport) navigátori napi rajtengedély:
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3.000 Ft
2.000 Ft
1.000 Ft
1.000 Ft
6.000 Ft
4.000 Ft
2.000 Ft
1.000 Ft
3.000 Ft
1.000 Ft

M-csoport:
Más autósport licencel rendelkező sportolók esetében napi rajtengedélyt kell váltani, és ezen
pilóták csak az „M” csoportban (Meghívásos csoport) indulhatnak el. Az Art-Sprint
eseményeken mindkét osztályban (MS / PWS) van lehetőségük az „M” csoportos
versenyautóknak nevezni: MS/M illetve PWS/M.

5. Géposztályok, gépjárművek:
A nevezni kívánt jármű 4000-es fordulatszámon nem lehet hangosabb 96 db-nél! Az
autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük az AMTOSZ Art-Sprint technikai
szabályaiban leírtakkal, vagy a versenyautónak más autósport szövetségek technikai
szabályaiban leírtakkal.

5.1. Mini-Sprint (MS)-re vonatkozó
követelmények:
Pilótára és Navigátorra vonatkozó követelmények:
• A versenyen részvevő sportolóknak, valamint navigátornak rendelkeznie kell éves versenyzői engedéllyel, VAGY napi rajtengedéllyel (4.2-es pont).
Az éves versenyzői engedélyt az AMTOSZ állítja ki (Licence), mely kérvényezéséhez
éves sportorvosi igazolást kell mellékelni, vagy az „amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát a sportoló háziorvosa, vagy házi gyermekorvosa is végezheti, az OSEI szakmai
irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint.”
A napi rajtengedély kiváltásához elegendő a „B” kategóriás jogosítvány, és TAJ kártya
felmutatása az adminisztratív átvételen.
• A pilótának és a navigátornak írásbeli szabályismereti vizsgát kell tennie a versenynapon az adminisztratív átvételnél. A vizsga egy 5 kérdésből álló teszt!
• Az adminisztrációs átvétel mellett megtalálható biztosítási alkusznál extrém sportbiztosítás kiváltása kötelező a pilótának és a navigátornak egyaránt! Ára: 1.000 Ft / Fő!
• A 18 éven aluli pilótákra / navigátorokra vonatkozó szabályok megtalálhatóak a „ArtSprint Pestmegyei szabályzatában, mely a www.airportartsprint.hu oldalon érhető el.
• MS/H csoportban (cső nélküli széria autó) csak a 18 év alatti pilóta esetén alkalmazható navigátor, erről bővebb információ a területi szabályzatban olvasható.
A nevezni kívánt gépjárműre vonatkozó szabályok Mini-Sprint osztályban:
MS/H hobbi csoportban: „E” jelzésű gumiabroncs, minimum „E” jelzésű bukósisak,
biztonsági öv, műszálat nem tartalmazó zárt ruházat és cipő, minimum gyártó által gyártott,
megfelelő minőségű versenyülés (kagyló), 4 pontos biztonsági öv (gyártói) / (vagy - széria
gyári ülés, és öv elfogadható). A nevezni kívánt jármű 4000-es fordulatszámon nem lehet
hangosabb 96 db-nél! Az MS/H kategóriában nevező sportoló mellé navigátor nem ülhet,
kivéve ha a pilóta 18 éves kor alatti. A bukókeret az MS osztály ezen csoportjában nem
kötelező!
MS/A csoportban: Minimum”E” jelű bukósisak, minimum műszálat nem tartalmazó bokánál
és csuklónál zárt egyrészes overál; zárt bőr vagy velúr cipő; minimum gyártó által gyártott
megfelelő minőségű versenyülés (kagyló), és minimum gyártó által gyártott megfelelő
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minőségű 4 pontos biztonsági öv, és a szabályoknak megfelelő bukóketrec, vagy az
alábbiaknak megfelelő bukóketrec egyike:
• már meglévő rendszerek, vagy;
• újonnan épített homológ rendszerek, vagy;
• csavaros csövek, vagy;
• az újonnan beépítésre kerülő nem minősített, de általánosan ismert „3X-es”
megoldások.
Mindezeken felül a nevezni kívánt jármű 4000-es fordulatszámon nem lehet hangosabb 96
db-nél!

5.2. Mini-Sprintre vonatkozó kategóriák:
Aktív hajtásos 4WD-s turbós autók csak MS/M csoportban nevezhetnek!
MS/H: (Hobbi, széria autó – bukókeret nélkül):
• MS/H1 – 1.400 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• MS/H2 – 1.600 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• MS/H3 – 2.000 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
MS/A: (bukókerettel, kagylóüléssel és minimum 4 pontos övvel):
• MS/A1 – 1.400 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• MS/A2 – 1.600 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• MS/A3 – 2.000 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• MS/A4 – 2.500 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• MS/A5 – 2.500 cm3 felett (2WD, FWD vagy RWD)
MS/M csoport:
• MS/M1 – 1.600 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• MS/M2 – 2.000 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• MS/M3 – 2.500 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• MS/M4 – 2.500 cm3 felett (2WD, FWD vagy RWD)
Kupák (kiírható):
• MS/K1 – Suzuki kupa
• MS/K2 – Lada kupa
• MS/K3 – BMW kupa
Aktív hajtásos 4WD-s turbós autók csak M csoportban nevezhetőek! Az MS osztályban kiírt
kategóriákban minimum 3 elrajtolt pilóta esetén történik csak kiértékelés, 3 nevező alatt a
szervezők más osztályba / kategóriákba sorolj(hat)ják át nevezett sportolókat! Az M
csoportban indulók nem vesznek részt az abszolút értékelésben! Az R1-R2-ORC licenccel
rendelkezők csak M csoportban indulhatnak, az M csoportos napi versenyengedély
kiváltásával. Felnevezés a rendező külön engedélyével lehetséges, ezt az előnevezés során
jelezni kell!
A nevezni kívánt jármű 4000-es fordulatszámon nem lehet hangosabb 96 db-nél!
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5.3. Power - Sprint (PWS)-re vonatkozó
követelmények:
Pilótára és Navigátorra vonatkozó szabályok:
• A versenyen részvevő sportolóknak, valamint navigátornak rendelkeznie kell éves versenyzői engedéllyel, VAGY napi rajtengedéllyel (4.2-es pont).
Az éves versenyzői engedélyt az AMTOSZ állítja ki (Licence), mely kérvényezéséhez
éves sportorvosi igazolást kell mellékelni, vagy az „amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát a sportoló háziorvosa, vagy házi gyermekorvosa is végezheti, az OSEI szakmai
irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint.”
A napi rajtengedély kiváltásához elegendő a „B” kategóriás jogosítvány, és TAJ kártya
felmutatása az adminisztratív átvételen.
• A pilótának és a navigátornak írásbeli szabályismereti vizsgát kell tennie a versenynapon az adminisztratív átvételnél. A vizsga egy 5 kérdésből álló teszt!
• Az adminisztrációs átvétel mellett megtalálható biztosítási alkusznál extrém sportbiztosítás kiváltása kötelező a pilótának és a navigátornak egyaránt! Ára: 1.000 Ft / Fő!
• A 18 éven aluli pilótákra / navigátorokra vonatkozó szabályok megtalálhatóak a „ArtSprint Pestmegyei szabályzatában, mely a www.airportartsprint.hu oldalon érhető el.
A nevezni kívánt gépjárműre vonatkozó szabályok Power-Sprint osztályban:
PWS/S széria csoportban: Minimum ”E” jelű bukósisak; minimum műszálat nem tartalmazó
bokánál és csuklónál zárt egyrészes overál; zárt bőr, vagy velúr cipő; minimum gyártó által
gyártott megfelelő minőségű versenyülés (kagyló), és minimum gyártó által gyártott
megfelelő minőségű 4 pontos biztonsági öv, és a szabályoknak megfelelő bukóketrec, vagy az
alábbiaknak megfelelő bukóketrec egyike:
• már meglévő rendszerek, vagy;
• újonnan épített homológ rendszerek, vagy;
• csavaros csövek, vagy;
• az újonnan beépítésre kerülő nem minősített, de általánosan ismert „3X-es”
megoldások.
Mindezeken felül a nevezni kívánt jármű 4000-es fordulatszámon nem lehet hangosabb 96
db-nél!
PWS/A csoportban: Minimum”E” jelű bukósisak; minimum műszálat nem tartalmazó
bokánál és csuklónál zárt egyrészes overál; zárt bőr vagy velúr cipő; minimum gyártó által
gyártott megfelelő minőségű versenyülés (kagyló), és minimum gyártó által gyártott
megfelelő minőségű 4 pontos biztonsági öv, és a szabályoknak megfelelő bukóketrec, vagy az
alábbiaknak megfelelő bukóketrec egyike:
• már meglévő rendszerek, vagy;
• újonnan épített homológ rendszerek, vagy;
• csavaros csövek, vagy;
• az újonnan beépítésre kerülő nem minősített, de általánosan ismert „3X-es”
megoldások.
Mindezeken felül a nevezni kívánt jármű 4000-es fordulatszámon nem lehet hangosabb 96
db-nél!
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5.4. Power-Sprintre vonatkozó kategóriák:
Aktív hajtásos 4WD-s turbós autók csak M csoportban nevezhetőek!
PWS/S: (Széria autó – bukókerettel, kagylóüléssel és minimum 4 pontos övvel):
• PWS/S1 – 1.400 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/S2 – 1.600 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/S3 – 2.000 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/S4 – 2.500 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/S5 – 2.500 cm3 felett (2WD, FWD vagy RWD)
PWS/A: bukókerettel, kagylóüléssel és minimum 4 pontos övvel:
• PWS/A1 – 1.600 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/A2 – 2.000 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/A3 – 2.500 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/A4 – 2.500 cm3 felett (FWD, RWD, 4WD, Turbó)
PWS/M csoport: (Más szövetségek által kiadott licences versenyzők részére):
• PWS/M1 – 1.600 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/M2 – 2.000 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/M3 – 2.500 cm3-ig (2WD, FWD vagy RWD)
• PWS/M4 – 2.500 cm3 felett (FWD, RWD, 4WD, Turbó)
PWS Kupák (kiírható)
• PWS/K1 – Suzuki kupa
• PWS/K2 – Lada kupa
• PWS/K3 – BMW kupa
Aktív hajtásos 4WD-s turbós autók csak M csoportban nevezhetőek! A PWS osztályban kiírt
kategóriákban minimum 3 elrajtolt pilóta esetén történik csak kiértékelés, 3 nevező alatt a
szervezők más osztályba / kategóriákba sorolj(hat)ják át nevezett sportolókat! Az M
csoportban indulók nem vesznek részt az abszolút értékelésben! A más autósport szövetségek
licencével rendelkezők csak M csoportban indulhatnak, az M csoportos napi versenyengedély
kiváltásával. Felnevezés a rendező külön engedélyével lehetséges, ezt az előnevezés során
jelezni kell!
A nevezni kívánt jármű 4000-es fordulatszámon nem lehet hangosabb 96 db-nél!

6. Átvételek:
6.1. Adminisztratív átvétel:
Az adminisztratív átvételre 6:30 és 9:00 között van lehetőség a gépátvétel mellett található
fehér utánfutónál. Az adminisztratív átvételen mind a pilótának, mind pedig a navigátornak
meg kell jelennie, és az alábbi dokumentumokat kell bemutatnia:
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Bemutatandó dokumentumok:
• Helyszínen kiváltható, vagy már kiváltott Mini-Sprint vagy Power-Sprint licenc,
VAGY más autósport szakági (megfelelő) licence, VAGY napi rajtengedély kiváltása.
A licencek díjazásairól, valamint a napi rajtengedélyekről a 4.2-es pontban
tájékozódhat. Licence igénylése esetén a sportolónak a licence igénylő lap
hiánytalanul kitöltött, kinyomtatott, és aláírt példányát le kell adnia az adminisztratív
átvételen.
• Napi rajtengedély kiváltása esetén a „Napi rajtengedély” kitöltött, kinyomtatott és
aláírt dokumentációja;
• Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély (jogosítvány);
• Szabályismereti vizsga megtétele (5 kérdésből álló 1 perc alatt kitölthető teszt)
• Eredeti nevezési lap (hiánytalanul kitöltve és aláírva);
• Nevezési díj befizetését igazoló banki utalási bizonylat, vagy helyszíni befizetés;
• Helyszínen kiváltott extrém sportbiztosítás bizonylatának bemutatása (Pilóta +
Navigátor);
• TAJ kártya – Extrém sportbiztosítás megkötéséhez!
Az adminisztratív átvételen kötelező a pilótáknak és a navigátornak az ART-Sprintre
kiterjesztett extrém sportbiztosítást kötni, melynek várható összege 1.000 Ft / sportoló.

6.2. Gépátvétel:
Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük a területi kupasorozat szervező
szabályzatának, az abban nem említettek esetében pedig, az AMTOSZ technikai szabályainak,
vagy a versenyautónak más autós sportszövetségek technikai szabályainak! Az AMTOSZ
2018-as technikai szabályzata megtalálható a http://www.amtosz.hu/szabalyzatok/ valamint a
www.airportartsprint.hu oldalon. A gépátvétel a szervízpark és a start között található lezárt
területen kerül lebonyolításra a versenynapon (2018.04.07) 6:30 és 9:00 között. A
gépátvételen csak karbantartott és tiszta gépkocsival lehet megjelenni, és a gépátvételre
trailerel behajtani TILOS!
A gépátvételen az alábbiakat kell bemutatni:
• Eredeti nevezési lap, (hiánytalanul géppel kitöltve és aláírva), melyet a gépátvételen le
kell adni;
• 1 db az adott osztálynak megfelelő ruházat (zárt ruházat / egyrészes bokánál és
csuklónál zárt műszálat nem tartalmazó overál), ajánlott a lángálló overál használata
(Navigátor alkalmazása esetén + 1 bemutatandó ruházat, sisak, zárt cipó);
• 1 db bukósisak (min. „E” jelzéssel ellátott);
• 1 db 2 kg-os tűzoltó készülék, megfelelően rögzítve;
• 1 db. szerelőponyva (3 x 5m);
• 120 literes szemeteszsák;
• KRESZ tartozékok: megfelelően rögzített egészség ügyi doboz, elakadást jelző
háromszög;
• Pótkerék (ajánlott de nem kötelező, amennyiben a versenyző rendelkezik pótkerékkel,
akkor annak bemutatása kötelező a gépátvételen;
• Biztonsági berendezések („osztálynak” megfelelő ülés(ek), és biztonságiöv(ek);
• Vonószem elöl / hátul!
• Kötelező zajszintmérés, a nevezni kívánt jármű 4000-es fordulatszámon nem lehet
Art Sprint versenykiírás: 11

hangosabb 96 db-nél!
Kérünk minden nevezőt, hogy a sorban állás elkerülése miatt a pontosan megadott időpontban
jelenjen meg az adminisztratív, és 10 perccel később a technikai átvételen.

7. Közlekedési előírások:
Közlekedési előírások a repülőtér területén belül, de a versenypályán kívül:
Az Art Mini-Sprint és az Art Power-Sprint ideje alatt a versenygépjárművel és minden más
járművel, kizárólag csak a rendezőség által kijelölt részen és irányban, nyomvonalon lehet
közlekedni! A szervízpark területén megengedett maximális sebesség 15 km/h. A repülőtér
egész területén a maximálisan meghatározott 15 km/h-s sebesség túllépése, a gumi
melegítése, körök leírása, farolás, driftelés Tilos! Mindezeken felül a repülőtér kifutópályára
ráhajtani szigorúan TILOS és bűntetőjogi felelősségre vonással sújtható! A fent leírt
szabályok megszegőit a rendezőség az esemény, valamint a repülőtér azonnali elhagyására
kötelezheti!
Közlekedési előírások a versenypályán:
A pályabejárás megkezdéséig, a gyorsasági szakaszokon való közlekedés TILOS és tiltott
pályabejárásnak minősül, ami a rajtengedély visszavonásáig büntethető.
A pályabejáráson a felvezető autó mögött, utcai és versenyautóval (egymás mögött)
biztonságos (de nem indokolatlanul nagy) követési távolság betartásával, becsatolt biztonsági
övvel lehetséges közlekedni. A pályabejáráson a menetsebességet a felvezető autó határozza
meg, annak betartása kötelező. A felvezető autót a pályabejáráson megelőzni TILOS! A
szándékos lemaradás, (és ezzel megteremtve a gyorshajtás lehetőségét) előzés, gumi
melegítés, körök leírása, farolás, driftelés veszélyes, és TILOS! A fent említett szabályok
megszegéséért (sportbírók jelentése alapján) a versenyigazgató büntetést szab(hat) ki. A
sportbírók jelzéseit, utasításait a felvezetésen is kötelező figyelembe venni és betartani!
A Speciál-szakaszok kivételével a KRESZ szabályainak maradéktalan betartása kötelező a
versenyre benevezett párosok számára! A súlyos közlekedési szabálysértéseket a rendező
kizárásig terjedően büntetheti. A versenyzők számára kötelező a KRESZ elsősegély nyújtási
szabályainak a betartása!
A verseny teljes útvonalán kötelező a tompított fényszóró, becsatolt biztonsági öv, bukósisak
használata, valamint az osztályonként előírt kötelező ruházat viselése – lásd területi
szabályzat (www.airportartsprint.hu/szabályzat) illetve az egyrészes overáll használata.

8. MS és PWS verseny jellemzői:
Az Adminisztrációs átvétel végén a szervezők összesítik a nevezések számosságát, és annak
függvényében döntenek az MS és PWS osztályban futható körök maximális számáról. Az MS
és PWS osztályban a pilóták minimum 3, de maximum 6 mért kört futhatnak. A Mini-Sprint
verseny során 1 kör 2,7 km-nek felel meg, míg a PWS versenyen a pilóták megállás nélkül 2
kört kell, hogy fussanak, így ott a versenytáv 5,4 km-nek felel meg körönként!
A szervezők, a nevezési létszámtól függően, a lehető legtöbb kört
A rendezők természetesen igyekeznek a pályaidőt maximalizálni, azaz mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a sportolók a lehető legtöbbet autózzák az eseményen.
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9. Eredménylista közzététele, értékelés, és
díjazás:
A Sprint Versenyzőknek, az utolsó speciális szakasz utolsó beérkezett autója utáni 30 perccel
kerül kihelyezésre az ideiglenes eredménylista a díjkiosztó helyszínén, melyet ebben az
időben köteles a versenyző megtekinteni. Az ideiglenes eredménylista kifüggesztését
követően 10 perc perc áll rendelkezésre az óvások beadására. Az esetlegesen beérkező
óvásokat a versenyigazgató és a Főtitkár bírálja el. Az óvási idő lejárta után a végleges
eredménylista kerül kifüggesztésre, majd ezt követően 10 percen belül elkezdődik a díjkiosztó
a Díjkiosztó helyszínén.
Értékelés:
Jelen kiírás alapján valamint az AMTOSZ-Sprint szabályzat alapján. Amennyiben eltérés
található a kiírás és a szabályzat között (plusz / mínusz kategóriák), abban az esetben, a
területi bajnokságban a rendező által publikált kiírás az irányadó.
Díjazás:
Jelen kiírás alapján, kategóriánként az első három helyezett serleg díjazásban részesül.
Időeredmények:
Időmérés pontossága ellen óvásnak helye nincs! A rendező fenntartja magának a jogot, hogy
amennyiben nem tartható az időterv (VIS MAIOR, Baleset, stb.) a versenyzők legjobb
eredményeiből töltse ki az adott kategória értékelését.

10. Kötelező reklámok:
A Mini-Sprint és Power-Sprint osztályban indulók részére a versenyszabályzatában
(www.amtosz.hu) megadott felületeken kell helyet biztosítani valamennyi, a versenyen és a
kupában résztvevő versenyautón. A rendező a résztvevők számára további kötelező reklámok
viselését írja elő, melyek elhelyezésére az alábbi felületeket kell szabadon hagyni.
A versenyzőkre vonatkozó, biztosítandó reklám felületek:
• AMTOSZ: Első szélvédő és hátsó szélvédő 7x40cm
• ART-Sprint szakág: Két oldalsó hátsó ablak, rajtszám felett - 7x40cm
• Rendező: rajtszám alatt – 7x40cm, motorháztető max- 15x40cm, sárvédők max15x40cm
A rendező a kötelező reklámokat legkésőbb a rajtszám osztásnál adja át a sportolónak,
elhelyezését az első speciál szakasz előtt a rajtvárakozóba történő beálláskor ellenőrzi, és a
reklám(ok) hiánya esetén nem lehet elrajtolni, és a kiadott reklámokat nem lehet szétvágni!
Figyelem, az eseményre kiállítók és szponzorok jelentkezését várjuk, kérünk minden
érdeklődőt,
hogy
csapatunkat
az
alábbi
e-mail
címen
keresse
meg:
airportartsprint@gmail.com

11. Szervízterület, szerviz autók és trélerek:
A szervízpark területére vonatkozó szabályok:
• A szervízpark területén a megengedett maximális sebesség: 15 Km/h, melynek
Art Sprint versenykiírás: 13

•

•
•
•

•

•

betartása kötelező!
A szervízpark területén a szerelőponyva és szemeteszsák használata kötelező! A
szervízparkban a csapatok / versenyzők parkolási helyének meghatározásában a
rendezők segédkeznek, így az általuk kapott instrukciókat minden esetben be kell
tartani a szervízpark optimális kihasználásának érdekében.
A szervízparkban a tűzgyújtás és bográcsozás szigorúan tilos – kivételt képez a tilalom
alól a gázégős melegítő.
A rendező a szervizparkban elhelyezett értékekért anyagi felelősséget nem vállal.
A szervízparkban minden versenyautó alá egy 5x3 méter méretű, benzin- és olajálló
műanyag lapot (leplet) kell leteríteni. A szerviz személyzetének rendelkeznie kell egy
minimum 120 literes szemeteszsákkal, amelyben az esetleges hulladékot köteles
összegyűjteni.
A versenyzőpárosokhoz tartozó személyzet (szervizgépkocsik személyzete,
csapatvezetők stb.) köteles a szabályokat, illetve a tisztségviselők utasításait feltétel
nélkül betartani. Mindezen személyek magatartásáért a nevező viseli a felelősséget a
verseny teljes időtartama alatt.
A szervizgépkocsik nem tartoznak a verseny hivatalos résztvevői közé, még akkor
sem, ha a rendező által kiadott "szerviz" kártyát viselik. Részükre a kötelező versenyfelelősségbiztosítás nem érvényes, a felelősség kizárólag a gépkocsi üzemeltetőjét és
vezetőjét terheli.

Szervízautók:
A szervizautók a helyszínen tevékenykedő sportbírók, pályabírók, biztonságiőrök, stb.
utasításainak megfelelően kell leparkolniuk, illetve depó helyet foglalniuk. A szervizpark
területére behajtott szervizautók a park területét a nap folyamán bármikor elhagyhatják,
azonban ebben az esetben a nap folyamán újbóli behajtásuk nem engedélyezett. A
szervizterületre a verseny gépkocsikon kívül csak „szerviz” kártyával rendelkező – verseny
gépkocsinként: maximum 1 db – szerviz gépkocsi hajthat be. Amennyiben a szervizjármű
jelzés nélkül vagy érvénytelen kártyával próbál meg beállni a szervizparkba, úgy az érintett
nevezőt a rendező kizárhatja. A versenyzőpárosokhoz tartozó személyzet (szerviz gépkocsik
személyzete, csapatvezetők stb.) köteles a szabályokat, illetve a tisztségviselők utasításait
feltétel nélkül betartani. Mindezen személyek magatartásáért a nevező viseli a felelősséget a
verseny teljes időtartama alatt. A szerviz gépkocsik nem tartoznak a verseny hivatalos
résztvevői közé, még akkor sem, ha a rendező által kiadott "szerviz" kártyát viselik. Részükre
a kötelező verseny-felelősségbiztosítás nem érvényes, a felelősség kizárólag a gépkocsi
üzemeltetőjét és vezetőjét terheli.
Trélerekre vonatkozó szabályok:
A trélert a szervizterületre bevinni tilos, kivéve ha tréler parkolót a rendező nem biztosít, de
ebben az esetben is csak üresen közlekedhetnek a trélerrel.

12. Egyéb információk:
A rendezvényre a belépőjegy ára egységesen 500 Ft / Fő. A tököli repülőtéren bonyolított rally
edzések, és versenyek a nézők elől elzárt területen zajlanak, így a kilátogatók, a versenyzők és
családtagjaik, valamint szponzoraik, és hozzátartozóik csak és kizárólag a depó / szervízpark
területéről figyelhetik az eseményt, a pálya területére, illetve a kordonnal / szalagkordonnal
elzárt területre belépni szigorúan TILOS!
A rendezvényen a vagyoni értékű jogok hasznosítása (így pl. a vendéglátói, kereskedelmi,
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illetve reklámtevékenység joga) kizárólag a rendezőt illeti. Ezen jogok feletti rendelkezésre
kizárólag az Első Magyar Gymkhana Autósport Egyesület, valamint az Amatőr Rally
Sportegyesület. jogosult.
Az Airport Art Sprint rendezője ezúton is, illetve bárki számára hozzáférhető és látható egyéb
módon is, a rendezvényen bármilyen minőségben részt vevő személy tudomására hozza, hogy
a versenyen való részvétel jogával mindenki saját felelőssége tudatában él, résztvevőt érő
esetleges kárért a rendezőséget felelősség nem terheli.
A versenyből való kiesés esetén a járművel nem lehetséges a verseny vége előtt elhagyni a
szakaszt. A kiesett jármű feletti anyagi felelősség kizárólag a versenyzőpárosé, ezzel
kapcsolatban a rendezőt semmilyen anyagi felelősség nem terheli. A versenyt feladott párosok
futamba való visszaállásának nincs lehetősége.
A nevezési lap aláírásával minden résztvevő lemond azon jogáról, hogy bármely rendezvény
során elszenvedett baleset vagy egyéb káresemény kapcsán jogi vagy egyéb úton eljárjon a
szervezőkkel szemben: Első Magyar Gymkhana Autósport Egyesület, valamint az Amatőr
Rally Sportegyesület, illetve ezen szervezet tagjai, tisztségviselői, azon ingatlan vagy az
ingatlanon található létesítmények, műtárgyak stb. tulajdonosai, amelyen a versenypálya
található, illetve a versenypálya tulajdonosai, tagjai, alkalmazottai, képviselői, segítői - a
résztvevők és kísérők – hatóságok, sportszakmai személyzet, és bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki a rendezvénnyel kapcsolatban áll.
Jelen szerződés hatályba lép a nevezési lap rendezőnek történő átadásakor. Az aláíró aláírásával
hitelesíti a fenti korlátozásokat és nyilatkozatokat, amennyiben személyi sérülést okoz, akár
saját vagy más személynek, annak minden anyagi és jogi következményeit vállalja, azért
minden felelősség a versenyzőt terheli. Ilyen esetben a versenyző a verseny szervezőivel,
engedélyezőivel szemben sem anyagi, sem jogi követeléssel nem él. Bármilyen személyi
sérülés bekövetkezése esetén a nevezési lap aláírásával a versenyző elismeri, hogy az Őt ellátó
orvosok titoktartási kötelezettsége alól felmentésben részesülnek, így a rendezvény hivatalos
személyei, szervei felé információ adható ki a sérült személy(ek) állapotát illetően.
A pilótára, navigátorra vonatkozó szabályok megszegéséből, nem teljes körű betartásából eredő
bármilyen káresemény tekintetében az esemény szervezőivel, engedélyezőivel szemben
semmilyen igénnyel, követeléssel nem élek.
A Pálya nyomvonalat és az útirányt elhagyni vagy megváltoztatni SZIGORÚAN TILOS!
Ezen szabályok megszegői azonnal versenyből való kizárást von maga után!

13. Média regisztráció:
Fotó, és videó anyagok készítése céljából a pályán, és annak környezetében kizárólag média
akkreditált személyek vehetnek részt. Kérnénk minden médiást, hogy az eseményen való
részvételi szándékát előre e-mailben jelezze a szervezők felé (airportartsprint@gmail.com), és
tájékoztassa a rendezőket arról, hogy mely orgánum / médiától érkezik majd, valamint a
készített kép, illetve videóanyagok hol lesz elérhető a weben.
A helyszíni akkreditáció az adminisztrációs sátorban lehetséges az illetékesség igazolása,
valamint az akkreditációs lap, és a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével.

14. Pálya várható nyomvonala:
A Mini-Sprint és Power-Sprint során a rendezőség a szabályok értelmében a pályán védő és
biztonsági elemként összecsavarozott és/vagy kötegelt autógumikat használ! (belső ívek,
lassítók, fém – fa - beton korlátok védelmére, villanyoszlopok és más védendő
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építményekhez). A körpálya várható hossza (1 kör) 2,8km.

15. A verseny helyszíne:
A tököli repülőtér Budapesttől mindössze 15km-re található a Csepel szigeten. GPS koordináták: É:47.340°, K: 18.971°. Az eseményre való bejárás a tököli repülőtér II-es portáján keresztül lehetséges!
Útvonalterv:
• M0-ról hajtson le Halászteleknél, és forduljon balra
• Forduljon balra: II. Rákóczi Ferenc u. (Ráckeve/Halásztelek irány) (1,2 km)
• Forduljon balta: Massányi Károly út (1,9 km)
• Körforgalom, hajtson ki az 1. kijáraton (2,9 km)
• Körforgalom, hajtson ki az 2. kijáraton (0,6 km)
• Körforgalom, hajtson ki az 3. kijáraton (0,5 km)
• Körforgalmat az 1. kijáraton hagyja el ebben az irányba: Hunyadi János utca. (2,4 km)
• Érkezés a Tököli repülőtér II-es kapujához.
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16. Szállásinformáció:
Javasolt szállás megnevezése: Airport szálló, Címe: 2316 Tököl, Airport Ipari Park, Hermina
u. 0323/18 hrsz. Tel: +36-30-962-27-22. Fax: +36-24-405-269. GPRS koordinátáink: +47
20'33.12" +18 59'42.84". E-mail: airportszallo@gmail.com

17. Figyelmeztetés:
A versenyzés veszélyes sport, olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés
mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a
veszély mindig része volt és része lesz ennek a sportnak. A minél nagyobb biztonságra történő
törekvés ellenére, a technika fejlődésével a kockázat is egyre nagyobb. A Magyar Gyorsulási
Szövetség folyamatosan fejleszti a biztonságra vonatkozó szabályokat, mely előírások
betartása növeli a sportrendezvény biztonságát, de a kockázat ezzel nem szűnik meg. A
résztvevők minden versenyen saját felelősségükre vesznek részt, s ezzel elfogadják az ebben
rejlő kockázatokat, akár hanyagságnak, akár műszaki hibának vagy bármi másnak az
eredményei. Amennyiben a versenyző nem fogadja el a kockázatot, nem vehet részt
a versenyben.
Eredményes és balesetmentes versenyzést kíván:
Versenyszervezők:
Kiss János

Dobesch Gergely

Sk.

Sk.
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