
 

 
                                           

Meghívó 
2012. évi Szigeti Veteránkupa Egyéni Bajnoki Sorozat 2. Forduló és  

XII. FMBK Galgamácsai Oldtimer  

Autós - Motoros Túra 
                                

Tisztelt Veterános Barátunk! 
 

   A Fóti Motorbarátok Köre ezúton szeretettel meghív a 2012. június 23-án megrendezésre 

kerülő oldtimer autós-motoros túrájára, amely egyben a 2012. évi Szigeti Veteránkupa egyik 

értékelt fordulója is.  

    

A találkozó helye: Galgamácsa, Rózsakúti Vadászház és Lovaspanzió   

            Koordináták: É 47,71090 x  K 19,40722 (főútról a Megyerketanya bejárat a fatelepnél)   

Túratáv: 2 x 38 km   

Rendező: Fóti Motorbarátok Köre Egyesület    

Védnök: Turóczi Antal, házigazdánk 

Szervezők:  Szabó Lajos                  +36-20-325-5460    

                     Ficsor Béla                   +36-20-421-8394     

                     fmbk@fmbk.hu               www.fmbk.hu 

                     2151 Fót, Keszihegyi utca 3. 

 

Nevezés: a mellékelt nevezési lapon 

 

Nevezési díj: 3500.- Ft, háború előtti járműveknek 2000.- Ft !!! 
(fontos: a Szigeti Veteránkupában nevezők +1000.-Ft díjjal számoljanak, ez a Bajnokság kiíróinak költsége !!!) 

 

A nevezési díj tartalmazza a szervezés költségeit, kétfogásos ebédet, a díjakat és 

emléklapokat. Kérjük, hogy a hiánytalanul kitöltött nevezési lapot mielőbb juttasd el 

hozzánk postán, vagy elektronikus formában a fejlécben található elérhetőségek 

valamelyikére.  

 

Előzetes program 

 

2012. június 23. szombat 

 

07.30-10.00                      regisztráció és gépátvétel (kérjük segíts és érkezz időben!) 

10.15                                eligazítás a résztvevőknek 

10.30-tól                           rajt 

13.00-tól                           ebéd a visszaérkezőknek, folyamatosan 

15.30                                 díjkiosztó 
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Az értékelés rendje: a járművek és vezetőik magyar gyártmányú motorkerékpár, külföldi 

motorkerékpár, oldalkocsis motorkerékpár és autó kategóriákban kerülnek értékelésre. 

Az értékelés alapját a túraútvonal teljesítésének időeredményei képezik. Az útvonalat mindkét 

irányban teljesíteni kell, a két mért időeredménynek egymástól a lehető legkisebb mértékben 

célszerű eltérnie. A rendezők előre nem jelzett időmérő pontokon ellenőrizhetik a túrázókat, 

időeredményeiket. Kategóriánként az első három helyezett díjat, a további résztvevők 

emléklapot kapnak. Különdíjakkal elismerni kívánunk majd járműveket és a versenynapon 

nyújtott különleges teljesítményeket is. 

 

Egyéb feltételek: minden kategóriában csak 1985. december 31. előtt gyártott, a közúti 

közlekedésre alkalmas, rendszámmal, érvényes forgalmi engedéllyel és biztosítással 

rendelkező járművek indulhatnak. A járművezetőknek a jármű üzemeltetéséhez szükséges 

jogosítvánnyal kell rendelkeznie. A nevezéskor kapott rajttáblát a gépjárműveken úgy kell 

elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát ne befolyásolja. A futamok során időmérő 

szerkezetet használni, szándékosan félreállni és kivárni nem megengedett. Az ilyen 

cselekedet etikátlan a többi, szabályosan eljáró résztvevővel szemben, elkövetője a 

többiek megvetését vonja a fejére… ráadásul kizárjuk. A különdíjak odaítélésénél a 

járművek állapotát, eredetiségét, a résztvevők öltözékét is figyelembe vesszük! 

 

Mivel a rendezvényünk része a Szigeti Kupa Egyéni Bajnoki Sorozatnak, ezért a túrán 

elért helyezésért a Szigeti Kupa kiírásának megfelelő pont jár az év végi bajnoki 

értékeléshez. 

 

Kérjük, hogy felmerülő kérdéseiddel még a rendezvény előtt fordulj a szervezőkhöz! 

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 

 

2012. március 29. 

 

 

Szabó Lajos                                                                               Ficsor Béla 

szervező                                                                                    szervező 

 

Támogatóink :  

 

 

 

 

 


