Versenykiírás
A rendezvény helyszíne:

Hungaroring

Időpontja:

2007. szeptember 30.

Rendezője:

Rich Sport Egyesület
1135 Budapest
Fáy u. 81-83.
Tel.: (1) 340-1303, Fax: (1) 329-1961

A rendezvény fővédnöke: dr. Tóth József a XIII. kerület polgármestere, országgyűlési képviselő.
Védnöke:

Zengő Zoltán, az MNASZ Gyorsasági Bizottságának tagja.

A rendezés célja kettős:
•

Egyrészről, hogy a görkorcsolyázás tömegsport jellegéből következően, ennek keretén belül
egyedi módon kap lehetőséget valamennyi görkorcsolyázni tudó fiatal, hogy a magyarországi
Forma-1-es versenypályán megtehessen egy igazi versenykört, versenybírói és orvosi felügyelet
mellett.

•

Másrészről technikai (extrém) sport jellegéből következően korosztályos gyorsasági verseny,
melynek helyezettjei díjazásban részesülnek.

Kategóriák:
Profi fiú
Profi lány

Amatőr gyermek / 6-12 éves korig /
Amatőr felnőtt /13-60 éves korig /

Pályaadatok:
Pálya hossza:

4384,08 méter

Kanyarok száma:

14

Legkisebb ívsugár:

20 méter

Legnagyobb ívsugár:

400 méter

Szintkülönbség:

36 méter

Célegyenes hossza:

788,9 méter

Legnagyobb emelkedő:

6,2 %

Legnagyobb esés:

7,0 %

A verseny lebonyolítása:
A rendezvény a V-Power Racing Renault Clio Kupa, a Mobil 1 Opel Astra Classic Kupa és az
Autós Gyorsasági Bajnokság betétszámaként kerül megrendezésre. Az egész napos rendezvényekre
a belépés díjtalan!
A versenyen résztvevők és kísérőik, valamint az iskolai külön buszok részére a Hungaroring
területén belül külön parkolóhelyet biztosítunk.
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. 1600 m). A többi kategóriában indulók a teljes versenykör megtételével érnek a
Célba (kb. 4400 m).
A nevezésről:
A versenyen részt vehet 6 és 60 éves kor között bárki, aki rendelkezik görkorcsolyával és a
kötelezően előírt védőfelszereléssel.
A jelentkezőket koruk, nemük és választásuknak megfelelően különböző kategóriákba soroljuk.
Az 5 görgős korcsolyával indulók nevezése kizárólag a Profi fiú vagy Profi lány kategóriában
érvényes, illetve értékelhető. A profi kategóriákban induló fiúktól és lányoktól kizárólag előzetes
nevezést fogadunk el, melynek leadási határideje: 2007. szeptember 28.
Az amatőrök a helyszínen is nevezhetnek (délelőtt 9:00-11:30).
Nevezési díj: 1 000 Ft. Befizethető személyesen a RSE irodájában, rózsaszín postai csekken a RSE
címére, vagy a helyszínen.
A rajtszámok a helyszíni regisztráció során vehetők át (délelőtt 9:00-11:30).
Értékelés:
A versenyt követő helyszíni díjkiosztón bajnokokat avatunk. Minden kategóriában az I. II. III.
helyezettek éremdíjazásban részesülnek, és sor kerül a kiemelt szponzor, illetve a többi szponzor
által felajánlott tárgyjutalmak átadására.
Időterv:
Helyszíni nevezés:
Gyülekező, bukósisak kontroll:
Versenypályára felvonulás:
Rajtok:
Díjátadás:
Levonulás:

09:00 – 11:30
11:45 – 12:00
12:00 – 12:05
12:10 – 12:15
12:30 – 12:40
12:40 – 12:45

