Versenykiírás
Verseny neve: Hungaria Classic pontossági veteránautó-verseny
Az Oldtimer Szuperkupa 2019-es szezonnyitó versenye (1. fordulója)
Dátum: 2019. április 27. (szombat)
Weboldal: http://www.hungaria-classic.hu
Rendező: Timemaster Kft.
Cím:1036 Budapest, Lajos u. 70-72.
Telefon: +36-30-676-8480
E-mail: timemaster@timemaster.hu
Főrendező: Noszvai András
Versenyigazgató: Majosházi Péter
Versenyiroda: Boros Lajos
Telefon: hétköznap 09:00-17:00: +36-30-976-2706
E-mail: boros.lajos@chronomoto.hu
Nevezési feltételek: Nevezni csak előzetesen, elektronikus úton lehet a fenti honlapon elérhető
online űrlap kitöltésével. A nevezés nem átruházható. Lemondás esetén visszatérítés a nevezési
határidő (2019. április 17.) lejárta után nem lehetséges.
Online nevezés: http://www.hungaria-classic.hu
Nevezési és befizetési határidő:
2019. április 17-ig: bruttó 80.000 Ft / autó / 2 fő
További személy (utas) részvételi díja: bruttó 16.000 Ft / fő
Csapatnevezés: bruttó 9.000 Ft / csapat (a helyszíni regisztrációnál fizetendő)
Végső nevezési és befizetési határidő: 2019. április 17. (szerda)
Számlaszám: Chronomoto Kft., Erste Bank: 11600006-00000000-05321335
A díj tartalmazza:
 Kétfős csapat számára a versenyen és annak programjain való részvételt
 Versenyzés eszközeit: itinerfüzet, ID azonosítók, rajtszámok, rallytábla
 Étkezéseket: regisztrációs reggelit kávéval és péksüteményekkel, ebédet, vacsorát korlátlan
alkoholmentes italfogyasztással
A beérkezett nevezésről a Rendező e-mailben automatikus visszaigazolást küld. Egy nevezést a
Rendező jogosult a beérkezésétől számított három napon belül (akár indoklás nélkül) írásban
visszautasítani; a befizetett nevezési díj ekkor teljes mértékben visszatérítésre kerül. Ellenkező
esetben a nevezési díj beérkezését követően a nevezés elfogadottnak minősül, és a benevezett
páros autója felkerül a honlapra a www.hungaria-classic.hu oldal „Versenyzők” menüpontja alá.
A Rendező a nevezési díjról szóló számlát a verseny helyszíni regisztrációjakor adja át, vagy külön
kérésre elpostázza a visszaigazolt címre.
Csak a nevezési határidőig beérkezett, szabályosan kitöltött nevezéseket fogadja el a Rendező. A
versenyen és a versenyhez tartozó programokon csak az írásos visszaigazolással rendelkező és a
helyszíni regisztrációnál rögzített páros tagjai és járműve vehet részt. A benevezett páros tagjai
között a vezetőcsere megengedett.
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Regisztráció:
2019. április 26. (péntek) délután: fakultatív előnevezési lehetőség Budapesten.
2019. április 27. (szombat) reggel: helyszíni nevezés Móron.
A pontos helyszínek és időpontok a rendezvény weboldalán kerülnek megjelenítésre.
Kiértékelés rendszere: 1/100-as hibapontok alapján az Oldtimer Szuperkupa versenyeinek
Alapszabályzata szerint (elérhető a www.szuperkupa.hu weboldalon). A versenyzők SMS-ben
kapnak tájékoztató jellegű eredményeket és információkat.
Versenyközpont telefonszáma: itinerben megadva.
1/100-as feladatok típusainak leírása: 1/100, Le Mans, titkos, és ezek kombinációja.
Kiértékelés szorzói: Oldtimer Szuperkupa Alapszabálya szerint, Extra és Szuper kategóriában:
 1961 előtti évjáratú autó esetén: 0.94x szorzó
 1961-1965 közötti évjáratú autó esetén: 0.95x szorzó
 1966-1970 közötti évjáratú autó esetén: 0.96x szorzó
 1971-1975 közötti évjáratú autó esetén: 0.97x szorzó
 1976-1980 közötti évjáratú autó esetén: 0.98x szorzó
 1981-1988 közötti évjáratú autó esetén: 1x (nincs) szorzó
 1989-1993 közötti évjáratú autó esetén: 1.2x szorzó
 1994-től gyártott autó esetén: 1.5x szorzó
Kategóriák: Oldtimer Extra és Szuper; Open; Csapat
Óvás: Alapszabály szerint, díja 50.000 Ft
Díjkiosztó helyszíne: Buda Gourmet Bistro (1036 Budapest, Bécsi út 38.)
Díjkiosztó időpontja: 2019. április 27. szombat, a befutó és a gálavacsora után (kb. 18:30).
Eredménylista elérhetősége: a Díjkiosztó helyszínén kifüggesztve, illetve elektronikusan a
www.szuperkupa.hu és www.hungaria-classic.hu oldalakon.
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