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1.
Verseny
Terep gokart versenyekre (továbbiakban együtt: verseny) a gyorsasági roncsderbi (továbbiakban
együtt: roncsderbi) futamaival egyező helyen és időpontban, az adott versenyen kiadott menet-rend
szerint kerül sor.
2.
Versenypálya
A versenypálya a roncsderbi versenypályával azonos. Esetenként attól, függően a versenyzők
számától, a pálya minőségétől, el lehet térni. Az eltérés elsősorban a pálya hosszának csökkentését
jelentheti.
3.
Versenyző
a) Versenyen a 6. életévét betöltött és a 16. életévét még nem elérő versenyző vehet részt
amennyiben jelen szabályzatnak megfelelő gokarttal rendelkezik és egyéb vonatkozásban is
megfelel e szabályzatban előírtaknak.
b) Versenyzőnek minden versenyen az erre a célra rendszeresített nevezési lapon kell neveznie, a
nevezés kizárólag a szülői engedélyt tartalmazó rész kitöltésével fogadható el. Az engedélynek
tartalmaznia kell jelen szabályzat megismerésére, a megfelelő egészségi állapotra és a felelősség
vállalásra vonatkozó nyilatkozatot is.
c) A versenyző a versenyen becsatolt, a motorkerékpározásra is alkalmas bukósisak használatával
vehet részt. A részben nyitott bukósisak csak zárt szemüveggel együtt használható, szemüvegesek csak zárt sisakban versenyezhetnek. Ajánlott a zárt kezes-lábas használata.
4.
Terep gokart
a) A gokart belsőégésű motorral szerelt, négykerekű, legalább két keréken fékezhető, biztonságos
bukókerettel ellátott, egyedi vagy gyár által készített „gokart” felépítésű jármű. Sport, vagy kagyló
ülést kell alkalmazni, minimum 4 pontos jó minőségű biztonsági övvel. A járművet egy, vagy
kétjegyű rajtszámmal kell ellátni, melynek mérete minimum 100X 150 mm, és azt jól látható
helyen rögzíteni kell.
b) A gokart két, vagy négyütemű, egyhengeres motorral szerelt. Kétütemű motor esetén nyugati és
japán motornál a hengertérfogata maximum 150 cm3, keleti gyártmányú motornál maximum 250
cm3 (pl: MZ, Jawa). Négyütemű motor esetén maximum 250 cm3 lehet a hengertérfogat.
c) A gyári, kifejezetten pályaversenyre kifejlesztett extrém teljesítményű motorok (Pl. Rotax)
használata nem megengedett, de a tengelykapcsolóra, és egyéb erőátviteli rendszerre ez a
szabály nem terjed ki.
d) A beszerelt motornak beazonosíthatónak kell lennie, a hengertérfogatot jelző számokat jól látható
festékkel vagy filccel körbe kell jelölni. A hajtás egyedi kialakítású lehet, de biztonságosnak kell
lennie. A gokartokra jellemző fix –egy darabból készült hajtott tengely a kis járműre megengedett
jelentős végsebesség miatt nem kötelező jellemző, és differenciálmű is beépíthető.

e) A fenti szabályok betartásáról a műszaki gépátvevő az adott versenyen bármikor meggyőződhet.
5.
Verseny lebonyolítása
a) Adott versenyen a versenyzők szabadedzésen és 3x5 körös futamon vehetnek részt. Aki legalább
két futamon nem vett részt eredményét az adott versenyen törölni kell. Futamonként legalább 3
kör teljesíteni kell.
b) Az adott futamon történő indulás sorrendjét a versenybíróság állapítja meg.
c) A versenyen a versenyző kizárólag egyedül tartózkodhat a gokarton. Futam közbeni meghibásodás
elhárítására külső segítség igénybe vehető. A gokart a célon kizárólag saját erőből mehet át.
d) A gokarttal szándékosan ütközni szigorúan tilos.
e) A versenyző a verseny ideje alatt köteles a versenybíró, pályabírók utasításait követni.
f) Adott versenyen az időjárási, vagy egyéb körülmények kedvezőtlen alakulása esetén a
versenybíróság dönthet a verseny zárásáról. Amennyiben a 3 futam közül kettő megtörtént, az
eredmény megállapítása a teljesített futamok alapján történi. Egy futam esetén az eredmény
törlésre kerül.
6.
Verseny díjazása
a) Adott versenyen elért eredmény az egyes futamokon elért eredmények alapján kerül megállapításra. Az éves eredmény a versenyeken elért eredmények összegzésével kerül rögzítésre.
7.
Egyebek
a) A verseny lebonyolítást érintő, jelen szabályzatban nem részletezett, kérdésekben a gyorsasági
roncsderbi szabályait kell értelem szerűen alkalmazni!
b) A verseny résztvevői, hozzátartozók a szabályokat betartva, sportszerűen vehetnek részt az adott
versenyeken.
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