4.sz. melléklet

Kiegészítés Autocross versenyek lebonyolítására
A Roncsderbi Versenyszabály rendelkezéseit az Autocross versenyek esetében az
alábbi módosításokkal kell alkalmazni:
1.§ Az 5.§ (2) bekezdésben foglalt a), b), c), d) és e) pontok hatályukat vesztik, a g) és
m) pontok az alábbiak szerint módosulnak:
(A versenyautón kötelezően elvégzendő átalakítások …..)
„g) az utastérben a bukócsöveket és amennyiben a szélvédők, ablaküvegek
eltávolításra kerültek, ezek szegélyeit szivacsgumival ki kell párnázni;
m) porlámpa használata;”
2.§ Az 5.§ (3) bek. i) és j) pontjai hatályukat vesztik, a bek. az alábbi m), n), o), p) és r)
pontokkal egészül ki:
(A versenyautón a további műszaki megoldások alkalmazása engedélyezett.)
„m) a szélvédő és az oldalüveg használata (ennek hiányában az első szélvédő és a
vezető oldali ablaküveg helyett drótháló alkalmazása kötelező);
n) az utastérben valamennyi ülés megtartása;
o) nyitható ajtók alkalmazása;
p) kipufogó eltávolítása;”
3.§ Az 5.§ (4) bek. d) pontja hatályát veszti.
4.§ Az 5.§ (5) bek. helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A versenyautónak rajtszámmal kell rendelkeznie. A rajtszámot az autó tetejéhez
erősített lemezen, vagy az autó oldalán (jól látható módon) kell elhelyezni. Adott
versenyévben a versenyző az általa kiválasztott rajtszám (15-20 cm o) használatára
jogosult. A rajtszámot az adott bajnoki év első versenyén a nevezéssel egyidejűleg kell
bejelenteni. Szám azonosság esetén az érintetteknek meg kell egyezni.”
5.§ A 7.§ az alábbiak szerint módosul:

„7.§ A bajnokság a következő géposztályokban folyik:
a.) II. kat. - max. 1.600 cm3- összkerék meghajtású és turbó feltöltésű autó
esetén max. 1300 cm3
b.) I.kat. – min. 1.601 cm3- összkerék meghajtású és turbó feltöltésű autó esetén
min. 1301 cm3.”
6.§ A 8.§ a következő (7) bek-el egészül ki:
„(7) A versenyző számára a verseny során zárt ruházat használata kötelező.”
7.§ A 16.§ (2) bek. a), b) és c) pontjai hatályukat vesztik. A (3) bekezdés az alábbi, i)
ponttal egészül ki:
(A versenyző számára szigorúan tilos)
„i) szándékos ütközés, a másik autó oldalról, hátulról történő támadása, a
„tolakodás”;”

8.§ Egyéb kérdésekben a Roncsderbi Versenyszabályzatában ill. az aktuális
versenykiírásban foglaltakat kell alkalmazni.
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