Kossuth emlékkupa amatőr gokartverseny
Versenykiírása és Szabályzata
2017
Célja:
a)
b)
c)
d)

Cegléd és vonzáskörzetének turisztikai erősítése,
közlekedési kultúra elsajátítása;
a gokartozás széles körű elterjesztése, tömegsporttá alakítása;
a szórakozás, a szabadidő hasznos eltöltése;

A rendezvénysorozat kötődik Kossuth Lajos Ceglédhez kapcsolódó beszédének időpontjához
is.
A rendezvénysorozat időpntjai:
1) 2017. május 21.
2) 2017. június 18. (villanyfényes esti verseny)
3) 2017. augusztus 13.

A versenyeket a Bognár család rendezi.
Az amatőr gokart verseny helyszíne:
Bognár Gokart Park
2712 Nyársapát, Iskola dűlő 20.
www.bognargokart.hu
A park Nyársapát, Cegléd (Vett út) Csemő, Dávid dűlő-nél található. Kitáblázva a 441-es útról.

A pálya:
Hossza: változtatható, jelenleg 823 méter.
Szélessége: 5-6 méter
Burkolata: AC8-as és AC11-es aszfalt
Kanyarok száma: változtatható, jelenleg 14
Haladási irány: az óra járásával ellentétes

Gokartok:
Rimo vázas Honda GX 200 illetve Honda GX270-es motorral hajtottak..

Súlykategóriák:
65 kg alatt
65-75 kg között
76-85 kg között
86-96 kg között
95 kg felett
Hölgyek részére súlycsoport nélküli kategória
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A verseny végeredményét a három fordulón elért helyezések alapján kapott pontok
összesítésével állapítják meg, a Forma1 versenyhez hasonlóan. A résztvevők mindegyike
oklevélben részesül, az első három helyezett (kategóriánként) érmet és pezsgőt kap.

Általános szabályok:
-

-

A gokartozás nem érintkező, ütköző sport. Tilos lökdosődni, tolni!
Győződjön meg róla, hogy a sisak be van-e kapcsolva szabályosan, mielőtt a pályára
megy. Ha segítségre szorlul forduljon az alkalmazottakhoz. Csukja le a szemellenzőt
(rostélyt) a pályán gokartozás során.
Ne szálljon ki a gokartból a pályán semmilyen alkalom esetén sem.
Emelje fel a kezét és várjon az alkalmazott segítségére.

-

Soha ne vegye le – semmilyen akalommal – a bukósisakot a pályán, vagy a pálya
bevezető útján való tartózkodás teljes időtartama alatt.
Vegye fel az Ön számára biztosított biztonsági felszereléseket.
Soha ne tegye ki, vagy lógassa ki a kezét, lábát a gokartból a vezetés, vagy a verseny
időtartama alatt.
Győződjön meg róla, hogy eléri-e kényelmesen a pedálokat, mielőtt pályára menne.
Vegye figyelembe az összes felvilágostást és zászlók jelentését.
Tilos a dohányzás! (egyedül csak az erre kijelölt helyen lehetséges)
FONTOS: Egyszerre egy pedált használjon, fékezzen egyenes úton. Két pedál egy
időben való használata tilos!
FONTOS: Az egymáshoz, a járdaszegélyeknek vagy a gumifalnak való ütközés a gokart
megrongálásához vezet.
Kérdés esetén forduljon hozzánk.

Kívánunk biztonságos és élvezetes versenyzést.

A versenyzők minimális életkora 14 év.
A vezetésnél a 18. életévüket be nem töltött személyeknél szülői beleegyezés szükséges.
A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt, a szervezők felé semmilyen követelés
és kárigény nem nyújtható be.
Szándékos károkozást, illetve a szabályok be nem tartásából eredő károkért az anyagi
felelősség a vétkes versenyzőt terheli.
A versenyen résztvevőknek a szabályzatban leírtakat be kell tartani.
A bukósisak viselése kötelező.

Nevezés:
Előzetes nevezés: a pályán a verseny előtti nap 20 óráig
Helyszíni nevezés: a verseny napján a pályán reggel 8 órától.
A nevezéseknek tartalmazni kell: név, életkor, kategória, elérhetőség.
A nevezési díj: 10.000 Ft., melyet a verseny napján mérlegeléskor kell fizetni.

A versenynapok lebonyolítása:
8:00 – 9:00 óra között nevezés és mérlegelés;
9:00 - 10:30 között szabad edzés;

8perc +1 kör

10:30 – 12:00 között mért edzés;

8 perc +1 kör

14:00-tól verseny a kategóriákank megfelelően;

8 perc +1 kör

18:00 eredményhirdetés

A versenyen minden súlycsoport húz rajtszámot, tehát, 65kg alatt mindenki ugyanazzal a
rajtszámú géppel versenyez.
Egyszerre hat gép indul el versenyezni, és a köridő alapján a legjobb számít.
A hölgyek és a férfiak 65, 65-75, 76-85, kategóriák 200-as Hondával, a
85-95, 95 felett 270-es Honda motorral hajtott gokartokkal versenyeznek.
A rajtolás 5mp-es eltolással és at időeredmények alapján történik.
Gyere el! Próbáld ki magad az ország leghosszabb épített amatőr gokart pályáján! A
versenyekre a belépés díjtalan! A fák hűvös árnyékában, jó levegőn, virágok között nézheted
az ügyes amatőrök száguldozását. A parkban sétálhatsz. Díjtalan parkolási lehetőség. A
közút nem versenypálya! Itt éld át a száguldás örömé!

A versenyt 20 fő nevező felett rendezzük meg.

