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PROGRAM:
2022. 06. 11. szombat
7:00 7:30 8:30 8:40 9:00 -

Parkolóba behajtás,
Helyszíni regisztráció,
Gépátvétel, dekoráció,
Versenyzői eligazítás,
Behajtás a Rajt gyűjtőben, kötelező
RAJT
CÉL gyűjtő, kötelező

Bogács, Rendezvénypark
Rendezvénypark, Színpad
Cserépváralja, Setét völgy
Cserépfalu Központ

A RAJT újbóli megközelítése Cserépfalu gyűjtő – Bogács – Cserépváralja, 13 km.
9:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Délelőtti futamok
Ebéd, Street food, önköltséges
Délutáni futamok
Parc fermé, külön feladatokkal,
kötelező

Rendezvénypark
Rendezvénypark

2022. 06. 12. vasárnap
9:00 11:30 13:00 -

A résztvevő járművek kiállítása,
Eredményhirdetés, díjkiosztó
Szabadprogram

Rendezvénypark

Az I. OLDTIMER SZŐLŐHEGYI VERSENY, az 1988. évi I. törvény (a közúti
közlekedésről), az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), és a 6/1990
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről) szabta keretek és jelen kiírás alapján
kerül lebonyolításra. Továbbá a szabályok tekintetében a FIVA Általános Szabályok
rendezvényekre, foglaltak az irányadóak.
Rendező:

Régi Járművek Egri Egyesülete
3300 Eger Zúgó u. 10.
mobil: 20 9420 343
mail.: oldtimer.eger@gmail.com

Rendezvényigazgató:
Gépátvevők:
Rendezvénytitkár:

Barta Róbert
Kovács Gábor, Pásztor Tamás, Péceli Gábor
Farkas László
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Klasszikus oldtimer hegyi verseny, 2.800 méteres zárt pályán, szintkülönbség 130 m.
A feladat, legalább két futamot teljesíteni a lehető legkisebb időkülönbséggel,
mérőeszköz használata nélkül. Valójában mindenki saját magával versenyzik!
Kiértékelésnél az egész nap során végrehajtott futamok közül a két legjobbat vesszük
figyelembe.
A próbálkozások számának csak az idő szab határt.
Az időmérés 1/100-as pontosságú. Időmérés ellen óvásnak helye nincs!
A rajtsorrendet a rendező határozza meg.
KORLÁTOZÁSOK:
- A pályán a megengedett maximális átlagsebesség 50km/h melynek túllépése, a
renitens száguldozás, valamint mások veszélyeztetése azonnali kizárást
eredményez!
- A zárt pályán megállni tilos, kivétel, ha a jármű mozgásképtelenné válik.
- Stopper, illetve más időmérésre alkalmas eszköz használata tilos! Azonnali
kizárást eredményez.
Engedélyezett járművek:
1992. 12. 31. előtt gyártott személyautók és motorkerékpárok, illetve korlátozott
számban youngtimer, 25 évnél idősebb személyautók és motorkerékpárok.
A rendezvényigazgatónak joga van, korlátozott számú, kategóriáktól eltérő jármű
részvételének engedélyezésére is.
Csak érvényes rendszámmal rendelkező, megfelelő műszaki és esztétikai állapotban
lévő járművek indulhatnak, ezt a gépátvevők ellenőrzik.
A nem megfelelő műszaki, esztétikai állapotú jármű és a védőfelszerelés hiánya
esetén a részvételt a rendezők megtilthatják, ez esetben a nevezési díj nem jár vissza.
Személyi feltételek:
Betöltött 18. életév, nemtől, állampolgárságtól függetlenül. A jármű vezetéséhez előírt
érvényes vezetői engedély. Kizárólag vezetésre alkalmas állapotban lévők vehetnek
részt a futamokon. A futamokon induló motorkerékpárokon utas nem, kivéve
oldalkocsiban, az autókban legfeljebb egy, 18 életévét betöltött kísérő utazhat. Az
autóban 18 éven aluli személy kísérőként sem utazhat.
A részvételhez nem szükséges egyesülethez vagy szövetséghez tartozni..
A korlátozások alól indokolt esetben, mint például érvényes FIM versenyzői licenc, a
nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelel gyermekülés, a Rendezvényigazgató
egyedi felmentést adhat.
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- Autóknál elég az utcai ruházat, amennyiben van biztonsági öv, használata kötelező!
- Motoroknál az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelő bukósisak, (E
jelzésű), egész testet megfelelően védő zárt motoros ruházat, magas szárú erős cipő
vagy csizma, motoros kesztyű kötelező.
Reklámok, Média:
Rajtszámot a rendezőség biztosít, a rajttábla és annak felhelyezése, rögzítése a
versenyző feladata, elhelyezésének alapelve a szemből jó láthatóság.
Személyautóknál az első szélvédő jobb felső sarka.
Motorkerékpároknál az első lámpa, vagy alatta.
A nevezés leadásával a résztvevők egyetértésüket adják ahhoz, hogy
- a rendező az esemény ideje alatt készített fényképeket, videókat, beszámolókat
korlátlanul felhasználhassa.
- adataik (nevük, nemzetiségük, jármű adatai) nyilvánosságra kerüljenek.
A résztvevők a rendezvény rendezőivel és a különféle sajtó orgánumokkal szemben
semmiféle igénnyel nem léphetnek fel.
A résztvevők személyes adatait a rendező nem adja tovább harmadik félnek.
Felelősség:
A résztvevők saját kockázatukra vesznek részt, melyet a nevezéskor aláírásukkal
elismernek. Felelősség, baleset és más biztosítások kötése a versenyző feladata.
Ennek hiányában a rendezőkhöz kártérítési igénnyel nem fordulhat, az okozott kár
megtérítése a versenyzőt terheli.
A rendezőknek nem kötelessége és feladata a biztosítások megkötésének,
érvényességének ellenőrzése.
Nevezés:
Nevezni a www.regijarmu.hu oldalon megtalálható nevezési lapon lehet.
Nevezési díj: 12.000,- Ft/jármű
- az I. OLDTIMER WEEKEND BOGÁCS részvételi díja tartalmazza a nevezést
A nevezés a Nevezési díj befizetésével válik érvényessé, melyet kérjük az egyesület
OTP 11739009-23916418
számlaszámára átutalni, a megjegyzés rovatban szerepeljen a versenyző neve.
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Zúgó utca 10. címre elküldeni.
A benevezett, de el nem indult nevezők nevezési díját a rendező nem téríti vissza.
Helyszíni nevezésre korlátozott számban van lehetőség.
Kategóriák:
A kategóriák a FIVA kor szerinti osztályozása alapján személyautóknál és
motorkerékpároknál külön értékelve:
A osztály, Ős
B osztály Veterán
C osztály Nagyon régi
D osztály Nagyon régit követő
E osztály Háború utáni
F osztály
G osztály
Youngtimer

1904. 12. 31-ig gyártott
1918. 12. 31-ig gyártott
1930. 12. 31-ig gyártott
1945. 12. 31-ig gyártott
1960. 12. 31-ig gyártott
1970. 12. 31-ig gyártott
1992. 12. 31-ig gyártott
1997. 12. 31-ig gyártott

Amelyik kategóriában nincs legalább 5 résztvevő, azt a kategóriát a rendező
összevonhatja a következő kategóriával.
Értékelés:
Büntetések:
Pályán történő indokolatlan megállás
Lassító érintése
Kötelező gyűjtők kihagyása,

+ 60 másodperc/megállás
+ 10 másodperc/darab
+ 10 másodperc/eset

A kategóriát az nyeri aki a legkisebb időkülönbséggel tudja teljesíteni a távot.
A további sorrendet az eltérési idők növekedése határozza meg.
Holtverseny esetén az idősebb járműé a kedvezőbb helyezés.
Díjazás:
Minden kategória első három helyezettje díjban részesül.
A rendező és a futam támogatói különdíjat adhatnak.
Eger, 2022. március 31.
RENDEZŐBIZOTTSÁG

