A versenyről
Magyarországon, a görkorcsolyások körében igen hamar
népszerűvé vált a Hungaroringen évente egyszer
megrendezésre
kerülő
korcsoportos
gyorsasági
görkorcsolyaverseny. A rendezvény az MNASZ Autós
Gyorsasági Országos Bajnokságának évadzáró
versenyén kerül lebonyolításra az autós gyorsasági
futamok betétszámaként.

Idén kerül kiírásra a XI. RS Ring Kupa, mely nem sokkal az emlékezetes és sokak által fokozott
érdeklődéssel kísért magyarországi Forma 1-es futamot követően kerül megrendezésre. A
verseny 2007. szeptember 30-án lesz.
A rendezvény évek óta lehetőséget ad megannyi, a
technikai sportok iránt fogékony fiatal számára,
hogy beteljesüljön az a titkos álma, hogy
Schumacher, Barrichello, Montoya nyomában
megtehessen egy igazi versenykört a Hungaroring
betonpályáján.
Sőt, mindezt épp azon a napon tehetik, amikor a
magyar gyorsasági versenyautók az év során az
egyik legjelentősebb seregszemléjüket tartják!
A Cserkuti féle BMW-k, tuningolt Mercedesek és Porschék, Suzukik, Cliok versenye olyan
versenyhangulatot teremt, amely kizárólag a Hungaroring sajátja, és ezt a különleges érzést csak
az ismeri igazán, aki egy ilyen versenyt valaha is látott már a Ringen.
A tájékoztatót és a jelentkezési lapokat minden évben eljuttatjuk valamennyi budapesti iskolába,
valamint kompetens sportegyesülethez.
Az elmúlt évek során a Magyar Országos Görkorcsolya Szövetség szakmai segítségével sikerült
olyan színvonalas versenyeket szerveznünk, ahol a gyorsasági szakág számos tehetséges
versenyzője rendszeresen részt vesz.
Többek között az ő közbenjárásának is köszönhető, hogy a jászberényiek minden évben
kitesznek magukért és a szakágért.

A profi kategórián kívül amatőr kategóriákat is indítunk. A görkorcsolyázás tömegsport
jellegéből következően a profikon kívül itt valamennyi görkorizni tudó fiatal egyedi módon kap
lehetőséget, hogy a magyarországi Forma-1-es pályán megtehessen egy igazi versenykört,
versenybírói és orvosi felügyelet mellett.
Kategóriák:
- Profi fiúk
- Amatőr gyermek

- Profi lányok
- Amatőr felnőtt

Korcsoportok:
1. - gyermek - / 6-12 éves korig /
2. - felnőtt - /13-60 éves korig /
A verseny lebonyolítása:
A rendezvény sikeres lebonyolítását a rendezők
(versenybírák, orvosok, mentők, műsorvezetők)
felkészült közreműködése garantálja.
A versenyen résztvevők és kísérőik részére a
Hungaroring területén belül külön parkolóhelyet
biztosítunk.
A versenyen részt vehet minden 6. életévét betöltött
fiatal, aki rendelkezik görkorcsolyával és a
kötelezően előírt védőfelszereléssel.
Az indulókat korcsoportokban, de együtt indítjuk a Hungaroring versenypálya Start pozíciójától.
Az amatőr gyermek kategóriában indulók a célegyenes szakaszt követően a szervizúton
visszatérnek a Cél vonalhoz. (kb. 1200 m).
Az többi kategóriában indulók a teljes versenykör megtételével érnek a Célba (3. 980 m).
Minden kategóriában az 1., 2. és 3. helyezettek
részesülnek éremdíjazásban. A versenyt követő
helyszíni díjkiosztón bajnokokat avatunk…

… és sor kerül a kiemelt szponzor által felajánlott
tárgyjutalmak átadására.

