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SPRINT 
Területi Kupa  

VERSENYKIÍRÁS 
 

VIII. Tótkomlós Racing 
AMTOSZ  által jóváhagyott versenykiírás 

MGYSZ által jóváhagyott verseny 

Tótkomlósi Ase . Rendező Futama 

2017 / 06 / 03-04 

Utcai autók részére ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017. évi 1. / Déli-Területi / Futama 
 

Hivatalos honlapok:  

www.amtosz.hu és www.komloscross.hu   
 

Facebook hivatalos eseményoldal : https://www.facebook.com/events/802159509952439/ 
 Egyéb Facebook oldalaink :  https://www.facebook.com/AMTOSZ/     
                                              www.facebook.com/Amtosz-Sprint-1618721538414801/ 

http://www.amtosz.hu/
http://www.komloscross.hu/
https://www.facebook.com/events/802159509952439/
https://www.facebook.com/AMTOSZ/
http://www.facebook.com/Amtosz-Sprint-1618721538414801/
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Youtube segéd video az otthoni számítógéppel való nevezési lap, 
licencigénylő lap kitöltéséhez: 

 
   https://www.youtube.com/watch?v=BXmtQraeOxE&feature=youtu.be  

 

A Rendező felhívja a nevezni szándékozók figyelmét, hogy 
részletesen     olvassák el  a versenykiírást !!! 

     

              Minden tecnikai és egyéb versenyszabály megtalálható az alábbi linken  
 

http://www.amtosz.hu/wp-content/uploads/2014/03/AMTOSZ-RT-Sprint-rtf-
Szab%C3%A1lyzat-2017-3.pdf 
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Tótkomlósi Autósport Egyesület,-  5940 Tótkomlós, Mezőhegyesi út 69. 
e-mail: -  tkracingnevezes@gmail.com  Fax:- 06/68/461-881,   
Információs tel:    Karasz Róbert - 30/ 659-54-79 ,  
 

 
 
 
 

                            

Szervező bizottság tagjai:  Karasz Róbert  (30/659 5479) 
                Szokol István   (30/647 7608) 
                                                                Borsós Gábor (30/749 0865)   
 
 Szervező bizottság vezetője: Karasz Róbert 
 Versenyigazgató:   Karasz Róbert 
           Versenyigazgató helyettes :        Imre Ernő (30/345 6596) 
 Felügyelő testület tagjai:            Kárász Attila (30/383 4728) 
      Szokol István 
                                                                Karasz Krisztián 
     
 Felügyelő testület elnöke:   Karasz Krisztián 
 Versenyiroda vezetője:                  Karasz Róbertné 
 Gépátvétel vezetője:            Szűcs Imre (30/205 5909) 
           Sajtóiroda vezetője:                      Kusztos Linda  (70/398 5358)  
 
 

  
 

    
 

3.1.Itiner kiadása:  
        

  Prológ:                   
            Időpontja: 2017. június 3 (szombat)   
 
            Helyszíne: adminisztratív átvételen 

 
Verseny: 
            Időpontja: 2017. június 4 (vasárnap) 08 h-tól   
 
            Helyszíne: felvezetéses pályabejárás (Kossuth u, rajt előkészítő) /    
                                                                                          adminisztratív átvételen 

 

3.2.Versenyiroda nyitva tartása: 
 
Időpontja:  2017. június 3  . (szombat) 16:00-20:00 
                          2017. június 4  . (vasárnap)  08:00-verseny végéig 
 
Helyszíne: TÓTKOMLÓS NIMRÓD BÜFÉ - Kossuth u. (Rajt helye mellett) 
 
 

1. A VERSENY SZERVEZŐJE 

2. A VERSENY VEZETŐSÉGE 

3. A VERSENY IDŐBEOSZTÁSA 

mailto:tkracingnevezes@gmail.com
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3.3.Hivatalos hirdetőtábla – helye: 

 
Időpontja: Versenyiroda nyitvatartása szerint. 
 
Helyszíne: Versenyirodán 

 

AZ ADMINISZTRATÍV HELYSZÍNEINEK MEGKÖZELÍTÉSE TRÉLERREL 
SZIGORÚAN TILOS! 

 
 

3.4.Adminisztratív átvétel / és rajtszámosztás: 
 
Időpontja: 2017. június 3   (szombat) 08:00h-tól 13:45-h-ig                                                                   

                                                                               (átvételi lista alapján) 
Helyszíne: Szervízpark:- Tótkomlós Balogh Ádám u. (busz pihenő) 

  
                   46°24'27.9"N 20°44'14.3"E 
  

   3.5. Gépátvétel: 
 

Időpontja: 2017. június 3  (szombat) 08:00h-tól 13:45h-ig  

                                                                               (átvételi lista alapján) 
Helyszíne: Szervízpark / Tótkomlós Balogh Ádám u. (busz pihenő)   

 
                   46°24'27.9"N 20°44'14.3"E 
 

Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük az AMTOSZ technikai 
szabályainak (ART--SP/PWS vagy az RTE - Naturali szabályok szerint), vagy a 

versenyautónak más autós sportszövetségek technikai szabályainak! 
 

(A technikai vezetővel való, előzetes telefonos egyeztetés ajánlott) 
Szűcs Imre : (30/205-59-09) 

 
 

  3.6 Rajtszám osztás:  
 
Időpontja: 2017. június 3 (szombat) 14:30 h 

 
Helyszíne: Tótkomlós Liszt Ferenc u.    Black Bull Pub 

 
                 46°24'37.5"N 20°44'04.9"E 

 

3.7 Pályabejárás: 
 
Prológ:- Kötelező ! Pályarajz alapján, a prológ kezdete előtt 1 órával. Gyalogosan. 

 
    Verseny: 

 
Időpontja: 2017. június 4 . (vasárnap) 08:00 – 08:30 ig (felvezetéses) 
 
Helyszíne: Rajt  
 

A pályabejárási szabályokat, jelen kiírás 10. pontjában előírtak szerint 
kell betartani! 
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   3.8  Versenyzői eligazítás: 
 

Időpontja: 2017. június 3 . (szombat) 14:30h  
 
Helyszíne: Tótkomlós Liszt Ferenc u. Black Bull Pub (lásd-térkép) 

 
                             46°24'37.5"N 20°44'04.9"E 

A versenyzői eligazításon való részvétel minden 
versenyzőpáros számára kötelező! 

 

3.9 Rajtceremónia:  
 

                       Prológ részeként. 
 

3.10 Prológ:  
 

Időpontja: 2017.június 3.  (szombat)    kb. 16:00 

Pontos időpont a szombati hirdetőtáblán 15:30-ig kerül kifüggesztésre. 
 
Helyszíne: Tótkomlós, Tűzoltó laktanyánál. (Kossuth u.) 
 
A sprint mezőny részére, a versenyzői eligazítást követően Prológ kerül 

lebonyolításra. 

 

A prológ helyszínére felvezetéssel jutnak el a versenyautók ! 
 
 

   3.11 A verseny rajtjának rendje, helye és ideje: 
 

Időpontja: 2017. június 4 - kb. 08:30 óra (első sprint rsz. autó)  
- A rajtoltatás rajtszám szerint növekvő sorrendben történik. Útszakasz zárása      
                                                                                                         06:00-tól.  
Helyszíne: Tótkomlós belterülete (Kossuth utca)  Nimród büfé előtti rajthelyen. 

 
Végrehajtási utasításban szereplő rajtidős lista szerint. 

 

 

   3.12 A verseny céljának ideje és helye:  
 

Időpontja: 2017. június 4 .  kb. 18:30 órától (első sprint rsz. autó) 
 

           Helyszíne: Tótkomlós belterülete, (Dózsa György u.) 
 

3.13 Ideiglenes eredménylista közzétételének ideje, helye: 
 

Időpontja: - A Sprint Versenyzőknek, az utolsó Ssz. 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 20 perc az óvási idő. 
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Az óvási idő lejárta után a végleges eredménylista kerül kifüggesztésre, majd 
ezt követően 30 percen belül elkezdődik a díjkiosztó a Díjkiosztó helyszínén.  

       
Helyszíne: Tótkomlós, Szent István tér. (Polgármesteri hivatallal szemben) 

 

   3.14 Óvások: 
            Óvást beadni, az utolsó Szakasz kezdetétől, az ideiglenes eredménylista   

kifüggesztésének ideje + 20 percig lehetséges a versenyigazgató és a FT. felé 

 
3.15 Hivatalos végeredmény közzététele:   
 

Időpontja: Kb. 1 órával az ideiglenes eredménylista közzétételét követően.  
 
Helyszíne: Díjkiosztó  Tótkomlós / Szent István tér (Templom mellett) 
 
                   46°24'27.9"N 20°44'14.3"E 

 
Felhívjuk mindenki figyelmét , hogy a díjkiosztó helyszíne körül 

TILOS megállni Személyautóval és trélerrel !  
A Rendőrség fokozottan ellenőrizni fogja ! 

 

3.12.Díjkiosztó:  
 

Időpontja: 2017. június 4 . kb. 20:00h. / Pontos időpont: 
                                                                                 Hivatalos hirdető táblán.  
Helyszíne: Tótkomlós, Szent István tér. 
 
 
 

 
 
 

 

4.1 Speciál szakaszok össztávolsága és az útvonal teljes hossza: 
 

A verseny távja:          16,2  km 
 
Speciál szakasz száma:                     1x6 
 
Speciál szakasz teljes hossza:                   2,7 km 
 

Speciálszakasz:  Tótkomlós belterülete. 
 

 
A Tótkomlósi Sprint során a rendezőség a szabályok értelmében - pálya,- védő 

és biztonsági elemként kötegelt autó gumikat használ! (belső ívek, lassítók, 
fém – fa - beton korlátok védelmére, villanyoszlopok és más védendő 

építményekhez) 
 
 
 
 

4. a verseny jellemzői 
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5.1 Nevezési zárlat:   

                    2017.június 1. (csütörtök) 24 óra 
 

A nevezési díj feladását igazoló (rózsaszín) postai 
csekkszelvény másolatát és a nevezési lapot e-mailen  

(word formátum) kell elküldeni. 
Az eredeti nevezési lapot és postai feladóvényt és a helyszíni 
nevezők kitöltött nevezési lapját, kötelező az adminisztratív 

átvételre hozni! 
 

 5.2 Helyszíni nevezési zárlat:   
                                         2017. június 3 . (szombat) 13 óra 

                 Az adminisztratív átvételen 

     

5.3 Nevezések feladása: 
 

díjak feladása:- 
Tótkomlósi Autósport Egyesület 

5940 Tótkomlós, Mezőhegyesi út 69. 
 

Elő nevezési lapok elküldési e-mail címe:- 
E-mail: tkracingnevezes@gmail.com 

 
 

5.4 Nevezési díjak: 
 

Figyelem! Csak a nevezési díjat és a biztosítási díjat kell feladni. 
a VERSENYZŐI IGAZOLVÁNY (LICENC) vagy napi licenc  DÍJÁT az 

adminisztratív átvételen kell majd befizetni! 

 

Sprint Előnevezési díj:    16.000,- Ft, / autó + 1.000Ft bizt. 

 

Sprint Helyszíni nevezési díj:    26.000,- Ft, / autó + 1.000Ft bizt. 

 
 

A postai feladóvény hátoldalán név (x,y) és kategória megjelölést  
fel kell tüntetni! 

 
Kötelező extrém biztosítás:    1.000,-Ft/versenyző 

 
Nem az előírtaknak megfelelő időben és formában leadott nevezések a rendező 

részéről  
elutasításra kerülhetnek. 

 
 

5. NEVEZÉSEK, LICENCEK 

mailto:tkracingnevezes@gmail.com
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A nevezési határidőn túli nevezési díj (helyszíni nevezés) befizetésre is van 

lehetőség, melynek díja nevezési díj + 10.000Ft-ig + biztosítási díj, de ebben az 
esetben a versenyző nem szerepel az előzetes nevezési listán és az 

adminisztratív ideje is az előnevezettek ideje után realizálható. 
 

A helyszíni nevezéseket a rendező visszautasíthatja, megfelelő indokolással! 
 

 
      

      5.5 Sprint Versenyzői igazolvány (licenc) díj:  
 

 

ART-SPRINT Versenyzői igazolvány (licenc): 
      

Az ART-SPRINT versenysorozaton való induláshoz (absz.ért.) AMTOSZ-MGYSZ 
licenc-el (versenyzői igazolvány) lehet részt venni (éves, vagy napi licenc-el). 

A meghívásos csoportokban más autósport licenc-el is el lehet indulni. 
Az AMTOSZ-RTE, vagy más autósport szövetségek megfelelő szakági licenc-el 

rendelkező indulók, csak az  M-Csoportban indulhatnak. 
Azon versenyzőknek, akik még nem váltottak licenc-et, a verseny adminisztratív 

átvételén tehetik meg. 
 

Az átvételen azon versenyzőknek, akik még nem váltottak ki licenc-et, géppel 
kitöltött licenc igénylő lappal kell megjelenniük. 

 

5.5.1 Éves és napi licencek: 
 

                5.2.1.1 Éves licenc:    
              
- Az AMTOSZ honlapjáról letöltött és géppel kitöltött licenc igénylő lappal kell az 
adminisztratív átvételen megjelenni. 
- A kitöltött licenc igénylő lap mellet 2db útlevél fényképet is be kell adni, melyeknek a 
hátoldalára a sportoló nevét és születési dátumát kell ráírni.  
 

                5.2.1.2 Napi licenc: 

 
- A nevezési lap beadásával és a napi licenc díj befizetésével érvényes a napi licenc (napi 
rajtengedély). 
 
 

5.5.2 Licenc Díjak:-  
 

                                    ART-SPRINT LICENC:     
                         
                                              Éves:- 3.000Ft   (országos érvényű)                                             
                                                  Napi:- 1.000Ft                                    
                                          

(csak a helyszínen kell befizetni) 
 

Aki már éves licencet kiváltotta annak nem kell ! 
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Az autók biztonsági felszereléseinek meg kell felelniük az  AMTOSZ-Sprint 
technikai szabályainak, vagy a versenyautónak más autósport szövetségek 

technikai szabályainak! 
(A technikai vezetővel való előzetes egyeztetés ajánlott) 

 
 

      6.1 A Sprint kategóriái az alábbiak szerint kerülnek kiírásra: 
 

            Utcai autó csoport :   SP  kategória      -    Széria  utcai vagy edző autó 
                                                                            -    Széria gumi  !!! 
                                                                            -    Gyári őv  
                                                                            -    E jelű Sisak   
                                                                            -    Minimum csuklónál, és bokánál    
                                                                        zárt, műszálat nem tartalmazó overál.      

          SP-1:-  1400 cm3 ig   (2WD)                                                                         
      SP-2:- 1601-2500 cm3-ig   (2WD) 
          SP-3:-2500 cm3 felett (4WD, Turbó) 
 

 
Az utcai autó csoport csak  a Tótkomlósi ASE. Területi bajnokságában értékelendő 

 
A versenyautóban csak a vezető tartózkodhat ! Navigátor vagy utas nem lehet !   

 
                                                                                          
Felnevezés NEM lehetséges !  
 

  
 
 
 
 
7.1.  Adminisztratív átvétel helye: 

 
      Időpontja: 2017. június 3.  (szombat) 08:00h-tól 13:45-h-ig  

                                                                  (átvételi lista alapján) 
     Helye:  Szervízpark:- Tótkomlós Balogh Ádám u. (busz pihenő) 

 
        Bemutatandó dokumentumok: 
 

- Helyszínen kiváltott, vagy már kiváltott Sprint licenc és/vagy más autósport 

szakági (megfelelő) licencek! 
- „ B” kategóriás Vezetői engedély (jogosítvány) 
- Eredeti Nevezési lap (hiánytalanul kitöltve és aláírva) 
- Nevezési díj befizetését igazoló eredeti csekk,vagy utalási bizonylat, vagy 

helyszíni befizetés!  
 

 

6. GÉPOSZTÁLYOK, GÉPJÁRMŰVEK 

7. ÁTVÉTELEK: 
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7.2.  Gépátvételi hely és időterv: 
 

Időpontja: 2017. június 3   (szombat) 08:00h-tól 13:45-h-ig (átvételi lista 
alapján) 

      Helye:  Szervízpark:- Tótkomlós Balogh Ádám u. (busz pihenő) 
 

      
      Bemutatandóak : 
 

-    Nevezési lap, amelyet ott kell hagyni! 
- 1 db Versenyruházat (minimum:- egyrészes bokánál és csuklónál zárt 

műszálat nem tartalmazó overál) Ajánlott a lángálló overál 
- 1 db bukósisak ( min. „E” jelzéssel ellátott) 
- 1 db 2 kg-os tűzoltó készülék, megfelelően rögzítve  
- 1 db. Szerelőponyva (3 x 5m) 
- 120 literes Szemetes zsák 

- KRESZ tartozékok (ajánlott) 
- Pótkerék (ajánlott de nem kötelező ! Gépátvételen be kell mutatni ha van !) 
- Biztonsági berendezések ( 1 db ülés, 1 db  gyári biztonsági öv, 1db ,2kg 

poroltó rögzítve) 
 

A gépátvételen csak karbantartott és tiszta gépkocsival lehet megjelenni! 

 
Időterv:          Adminisztratív:        Műszaki: 

        2017. 06. 03.                2017. 06. 03. 
          időbeosztás szerint kb. 08:00                 Adminisztratív átvétel + 10 perc 
 
 

Az átvételi idők 10 páros / 25 perc beosztásban kerül lebonyolításra. Az 
egyedi személyes átvételi idők 2017. 06. 02.-ig (péntek) a nevezési listával 

kerülnek megadásra a hivatalos honlapokon. 

Azon versenyzők, akik a listán nem, vagy hiányosan olvashatják nevezésüket, 
2017. 06. 03. (péntek) 18 h-ig jelezzék a rendezőnek, és az esetleges pótlást, 

javítást aznap realizálják.  

 
Kérünk minden nevezőt, hogy a sorban állás elkerülése miatt a pontosan megadott 

időpontban jelenjen meg az adminisztratív, és 10 perccel később a technikai 
átvételen. 

 
 
 
 
 
 
 
Felvezetés:   A Tótkomlósi Sprint  ideje alatt: 

 
A speciálszakasz teljesítése után a versenyautók a Stop állomást követő feloldó tábla 
és a közúti zárás között várakoznak. Felvezetés alatt az autók a követési távolság 
megtartása mellett egymástól nem maradhatnak le, az előzés, gyorshajtás, körök 
leírása, gumimelegítés, baleset veszélyes közlekedés azonnali kizárást von maga 
után, melynek tényét a visszavezető útszakaszon szolgálatot teljesítő sportbírók 
jelentenek. 

8.  KÖZLEKEDÉSI ELŐÍRÁSOK 
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A Speciálszakaszok kivételével a KRESZ szabályainak maradéktalan betartása 
kötelező a versenyre benevezett párosok számára! 
A súlyos közlekedési szabálysértéseket a rendező kizárásig terjedően büntetheti, 
melyet a menetlevél azonnali elvételével is hozhat a versenyző tudomására. 
A versenyzők számára kötelező a KRESZ elsősegély nyújtási szabályainak a 
betartása! 
 
A verseny teljes útvonalán kötelező a tompított fényszóró, becsatolt biztonsági 
öv, bukósisak használat,  illetve az egyrészes overáll használata. 
A gyorsasági szakaszokon a bukósisak viselése kizárás terhe mellett kötelező! 
 
 
 
 
 
 

Jelen kiírás alapján és az AMTOSZ-Sprint szabályzat alapján. 
Amennyiben eltérés található a kiírás és a szabályzat között (plusz kategóriák), 

abban az esetben, a területi bajnokságban a kiírás az irányadó. 

 
 
 
 

 
 
 

10.1. A pályabejárás időbeosztása: 
 

2017. június 04. vasárnap 08:00  – 08:30-ig   (felvezetés mögött) 
 

A Prológot kizárólag gyalogosan lehet bejárni! 
Ideje: 2017. június 03. (szombat) 15:00 – 15:30-ig 

 
A bejárás tényét a gyorsasági szakaszok rajt és stop állomásain lévő sportbírók 
rögzítik a kiadott itinerben elhelyezett adatlapon, amelynek meglétét a Prológ 
rajtvárakozóba álláskor sportbírók ellenőrzik! A rajt és stop állomások helyszínén a 
megállás kötelező! Amennyiben egyéb helyen is lesznek sportbírók, ott is kötelező a 
megállás!  
 
 

A pályabejáráson, a felvezetés mögött versenyautóval lehetséges közlekedni!   
 
Ezen versenykiírás közzétételétől számítva, a pályabejárás megkezdéséig, a  
gyorsasági szakaszokon versenyautóval  való közlekedés TILTOTT  
PÁLYABEJÁRÁSNAK minősül, ami a rajtengedély visszavonásáig büntethető. 

 
A Tótkomlósi Sprint -re benevezett versenyzők részére ezúton is hangsúlyozzuk, 
hogy a pályabejárás nem edzés. A vonatkozó KRESZ szabályokat szigorúan be kell 

tartani, ügyelve a többi közlekedő biztonságára és jogainak tiszteletben tartására. 
A pályabejárás alatti gyorshajtás, és egyéb KRESZ szabálysértés, esetén a rendező  

9.  ÉRTÉKELÉS 

10.  PÁLYABEJÁRÁS SZABÁLYAI 
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jelentése alapján a versenyigazgató büntetést szabhat ki, a versenykiírásban 
részletezettek szerint. Ennek a büntetésnek a nagyságát a rendőrség által kiszabott 
esetleges büntetés nem befolyásolja. 
Valamennyi résztvevő felelősséggel tartozik a hozzá tartozó személyzet 
cselekedeteiért is! 
 

10.2.  Előírt sebességhatár túllépése:  
 
               Pót minimum vizsgától – kizárásig büntetendő ! 

 
 
 
 

 
 
 
Jelen kiírás alapján, kategóriánként első három, serleg díjazásban részesül.  
 
 
 
 
 
 
 
A versenyzőkre vonatkozó, biztosítandó reklám felületek: 
 
- AMTOSZ:- Első szélvédő és hátsó szélvédő 7x40cm  
- AMTOSZ Sprint szakág :-Két oldalsó hátsó ablak, rajtszám felett - 7x40cm   
- Rendező:- rajtszám alatt – 7x40cm, motorháztető max- 15x40cm,  
                                                                                   sárvédők max- 15x40cm 

 
A rendező a kötelező reklámokat legkésőbb a rajtszám osztásnál adja át a 

sportolónak, elhelyezését az első speciál szakasz előtt a rajtvárakozóba történő 
beálláskor ellenőrzi. 

 
A reklám(ok) hiánya esetén nem lehet elrajtolni. 

 
A kiadott reklámokat nem lehet szétvágni! 

 
 
 
 
 
 

13.1 Helyszín: Tótkomlós, Balogh Á.u. (Busz pihenő). 
 

A Szervízpark területén Max. sebesség : 10 Km/h 
 

Figyelem fontos !  
Szerelőponyva és szemeteszsák használata kötelező! 
- A szervizautók a szervizparkba csak június 04. 08:00-tól hajthatnak be. 

11. DÍJAZÁS 

12. KÖTELEZŐ REKLÁMOK 

13. SZERVIZTERÜLET 
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- A helyszínen dolgozók utasításainak megfelelően kötelesek telepedni ehhez a 
rendezőség 2 személyt biztosít, akik ellenőrzik és segítik a megfelelő 
letelepülést. 

 
A SZERVÍZTRÜLETEN A (GÁZPALACKOS KIVÉTELÉVEL / AZ ÁLTALÁNOS 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAK/) TŰZGYÚJTÁS ÉS  
BOGRÁCSOZÁS TILOS! 

 
 

A szervizpark területére behajtott szervizautók a park területét a nap folyamán 
bármikor elhagyhatják, azonban ebben az esetben a nap folyamán újból 

behajtásuk nem engedélyezett. 

 

Trailert a szervizterületre bevinni TILOS ! 

Kivéve, ha tréler parkolót a rendező nem biztosít, de ebben az esetben is csak 
üresen közlekedhetnek a trélerrel.  

 

- A rendező a szervizparkban elhelyezett értékekért anyagi felelősséget nem 
vállal. 
 

13.2.  Tréler parkoló:    

 
A Tótkomlósi Sprint  rendezője, megfelelő létszám (20 indulótól)  szombat 
08:00 órától, vasárnap a verseny végéig tréler és versenyautó parkolót 
alakít ki, a versenyben résztvevők számára, (Helye: Tótkomlós belterülete, 
szervízpark mögötti terület.  

 
Szervizterületre vonatkozó egyéb szabályok: 

A szervizterületre a versenygépkocsikon kívül csak „szerviz” kártyával rendelkező – 
versenygépkocsinként: maximum 1 db – szervizgépkocsi hajthat be.  
-  Amennyiben a szervizjármű jelzés nélkül vagy érvénytelen kártyával próbál meg 
beállni a szervizparkba, úgy az érintett nevezőt a rendező kizárhatja.  
-  A verseny egész útvonalán tilos mindennemű szerviztevékenység, kivéve az erre a 
célra kijelölt szervizterület. A szervizterületen kívül csak a menetkészség 
helyreállítását célzó javítási tevékenység megengedett, segítő személyzet igénybe 
vétele nélkül.  
-  A szerviz és javítási helyszínen 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 verseny- 
felelősségbiztosítás nem érvényes, a felelősség kizárólag a gépkocsi üzemeltetőjét és 
vezetőjét terheli. 
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  14.1. A vadászati jog mindenkori jogosultja a vadászterületéről származó vad által a 
versenyen részt vevő gépjárművekben okozott károkat a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 345. §. (3) bekezdése értelmében kizárja. 

 
  14.2. A rendezvényen a vagyoni értékű jogok hasznosítása (így pl. a vendéglátói, 

kereskedelmi, illetve reklámtevékenység joga) kizárólag a rendezőt illeti. Ezen 
jogok feletti rendelkezésre kizárólag a Tótkomlósi ASE. jogosult. 

 
  14.3.  A Tótkomlósi  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. 

  
14.4. 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. 

14.5.  
• A nevezési lap aláírásával minden résztvevő lemond azon jogáról, hogy    

bármely rendezvény során elszenvedett baleset vagy egyéb káresemény   
kapcsán jogi vagy egyéb úton eljárjon az alábbiakban felsoroltakkal szemben:   
Tótkomlósi ASE. , 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. 
  Amennyiben személyi sérülés következik be, az aláíró felmenti az ellátását   
 biztosító orvosokat titoktartási kötelezettségeik alól a Tótkomlósi ASE.,   
 illetve a rendezvény hivatalos személyei, szervei (versenyorvos,   
 versenyigazgató, felügyelők) felé  

 14.6 
      A Pálya nyomvonalat és az útirányt elhagyni vagy megváltoztatni  
                                                                                         SZIGORÚAN TILOS !   
      Ezen szabályok megszegői azonnal versenyből való kizárást von maga után ! 
14.7 
      Nyilatkozat I. :   (adminisztratívon kell  kitölteni, aláírni ) 
      Alulírott  ……….  Nyilatkozom ,hogy a tulajdonomat képező személygépkocsi      
      megfelelő műszaki állapotban van.     
      Az elvárható karbantartásokat a járművön elvégeztem vagy elvégeztettem,     
      különös tekintettel  a   Futómű, kormánymű, fékberendezésekre. 

14.   EGYEBEK: 



15 
 

                        
 

        

                   Kárász Gáborné:- 06/30/515-33-84 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

                                          

                           

 

 

                      

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Szállásinformáció 

16. Támogatók / Térképek  
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2017. Június 3 ( Szombat)     Szervízpark megközelítése :  

Liszt Ferenc u  - Balogh Á u. felé  Bajcsy Zs. u lezárva tartjuk ! 

Trélerparkoló a szervízpark mögött lesz kijelölve ! 
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Vasárnapi lezárások, terelések: 
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Prológ térkép: 

1. Rajt - Tűzoltó laktanya előtt 

 

              

 

 

        Eredményes és balesetmentes versenyzést kíván: 

     

    Versenyszervezők: 

 

   

 Karasz Róbert Szokol István 

 sk sk 

        

Eng: AMTOSZ / S /01/ 01/2017 


