GTC Tehetségkutató Téli Kupa 2018-2019
Versenykiírás
Helyszín:
Asia Gokart Center
1152 Budapest, Szentmihályi út 169
AsiaCenter Parkolóház, -2. szint / D szektor
weboldal: http://asiakartcenter.hu/
A fordulók időpontjai:
1. forduló: 2018.11.18. vasárnap
2. forduló: 2018.12.09. vasárnap
3. forduló: 2019.01.13. vasárnap
4. forduló: 2019.02.08. péntek (éjszakai verseny!)
Az 1-3. forduló időterve:
7.30-8.00-ig Érkezés, regisztráció (aki nem szeretne szabadedzésen részt venni, annak 8.00-ig kell megérkeznie!)
8.00-9.00-ig Szabadedzések (aki szeretne szabadedzést menni, annak 7.30-ig meg kell érkeznie!)
9.30-15.00-ig Versenyek
A 4. forduló időterve:
20.00-20.30-ig Érkezés, regisztráció (aki nem szeretne szabadedzésen részt venni, annak 20.30-ig kell megérkeznie!)
20.30-21.30-ig Szabadedzések (aki szeretne szabadedzést menni, annak 20.00-ig meg kell érkeznie!)
22.00-03.00-ig Versenyek
Fizetendő díjak:
Szabadedzés díja: 2.000 Ft/8 perc (opcionális)
Nevezési díj a versenyre: 18.000 Ft/fő
Nevezési díj 2 (kettő) kategóriába: 34.000 Ft/fő
Az ár tartalmazza:
- 4x8 perc időmérő edzést
- 20 perc versenyt (magába foglalja a le és felvezető köröket is)
- a kategóriák első 3 helyezettjének a kupákat
- Gopro kamerát a versenyekre
- nyereményeket (Birel Art // Rotax Max versenygokartokkal tesztelési lehetőség!)
Kategóriák:
Junior kategória:
1-es kategória:
2-es kategória:

Minimum 45 kg, (2003.12.31 után született versenyzők)
Minimum 65 kg
Minimum 85 kg

Aki nem éri el a kategória súlyhatárát, annak a szervezők biztosítanak súlyokat. Az, hogy a súlyok az időmérő
edzésen és a versenyen is bekerüljenek a gokartba, a versenyzők felelőssége. Aki nem a megadott súllyal teljesíti az
időmérő edzést vagy a versenyt, az eredménye törlésre kerül, és az utolsó helyre lesz sorolva.

Nyeremények:
A Magyar Gokart OB-, CEE, GTC-n vagy ezeknek megfelelő versenyen, versenyzői múlttal nem rendelkező
versenyzőknek (továbbiakban amatőrök): 12 db Birel Art // Rotax Max teszt lehetőség. (Ezt az alapítvány a saját
gokartjaival biztosítja.

A nyeremények kiosztásának módja fordulónként:

Junior kategória:
1-es kategória:
2-es kategória:

1 fő Birel Art // Rotax Max versenygokart teszt
1 fő Birel Art // Rotax Max versenygokart teszt
1 fő Birel Art // Rotax Max versenygokart teszt

A Birel Art // Rotax Max teszt-jutalmak a GTC Tehetségkutató Téli Kupa 4 fordulója után kerülnek átadásra. Minden
megrendezett kategóriában 1 db tesztvezetést lehet nyerni, így ha minden futam, minden kategóriája meg van
rendezve, úgy összesen 12 versenyző nyerhet tesztelési lehetőséget.
A feltételek ahhoz, hogy valaki megnyerhesse a Birel Art // Rotax Max nyeremény tesztet:
-

a GTC Téli Kupa legalább egy versenyén kategóriájában az első helyen végez (*)
amatőr versenyző legyen
a 4-ből legalább 3 versenynapon befizetett nevezéssel rendelkezzen (ha valaki nem tud ott lenni egy
versenynapon, akkor ezt kiválthatja azzal, hogy egy másik versenynapon két kategóriába nevez)
elfogadja és hiánytalanul ismeri a versenyszabályzatokat és szabályokat.

(*)Egy versenyző a 4 forduló alatt csak egy (1) tesztvezetést nyerhet. Ha másik versenynapon ismételten ő nyerne,
akkor helyette a kategóriájában utána következő versenyző kapja meg a lehetőséget, tehát győzelem nélkül is lehet
tesztvezetést nyerni. Ez akkor is igaz, ha valaki 2 kategóriában indul, és mindkettőben megnyerné a lehetőséget.
A téli kupa versenyének lebonyolítása:
- mindenki sorsolás alapján kap gokartot az első időmérő edzésre, a második időmérőn az egyel nagyobb, a
harmadikon a kettővel nagyobb, a negyediken pedig a hárommal nagyobb rajtszámú gokarttal megy (ha valaki kihúzza
a 12-es gokartot, akkor a következő időmérőn a 13-assal megy, a harmadikon a 14-essel, a negyediken pedig az 1-essel
(14 gokart esetén))
- minden versenyző 4x8 perc időmérő edzést teljesít*
- minden időmérő edzés 1-1 leggyorsabb köre (4 db idő) közül a 3 db leggyorsabb kör átlaga alapján alakul ki a
rajtsorrend.
- minden versenyző 1 db 20 perces versenyt teljesít**
- a versenyre a gokartok sorsolva lesznek
- az időmérő edzések alapján a versenyzőket „A”, „B” döntőkbe soroljuk. Az „A” döntőben amennyiben nincs műszaki
hiba, 14 versenyző indulhat. A többiek a „B” döntőbe kerülnek. A „B” döntőben a nevezők számától függően a
kategóriák összevonásra kerülhetnek, értékelésük külön történik. Mindenkinek lehetőséget biztosítunk a
versenyzésre, akármelyik döntőbe került. Ha valaki nem szeretne elindulni az a saját döntése, a nevezési díj nem jár
vissza.
*Az időmérő és a szabadedzések hossza:
- a 8 perces edzéseknél akkor indul az óra, amikor az első gokart elindul a boxból, és annyival előbb kerül
leintésre, hogy a 8. perc végére az utolsó gokart is visszaérjen a boxba.
**Versenyek hossza:
- a versenyzők megtesznek 1 felvezető és 1 levezető kört, majd kb. 18,5 percnek megfelelő körszámot
versenyeznek
2018.11.22.

Szervező
M-Kart Racing Tehetségkutató Alapítvány

