Részvételi feltételek a Veterán Hegyi Felfutó OB-n

Személyi feltételek:
Betöltött 18. életév, nemtől, állampolgárságtól függetlenül. Adott kategóriára
érvényes vezetői engedély (mivel egyenletességi futam, a kategóriához érvényes
orvosi engedélyt elfogadjuk). Kizárólag közlekedésre alkalmas állapotban lévők
vehetnek részt a futamokon.
A futamon induló motorkerékpárokon utas nem (kivéve oldalkocsi mitfahrere),
az autókban legfeljebb egy, 18 életévét betöltött kísérő utazhat. Az autóban 14
éven aluli személy kísérőként sem utazhat.
A futamon kizárólag közlekedésre alkalmas állapotban lévők vehetnek részt!
Mindezek megszegése a futamból való azonnali kizárást eredményez! A
bajnokságban való további részvételt ez nem befolyásolja, de a szabályok
ismételt megszegése a bajnokságból való kizárást okozhatja!
A részvételhez nem szükséges egyesülethez vagy szövetséghez tartozás.
A menetpróbán az indulók a saját felelősségükre vesznek részt, melyet a
nevezéskor
aláírásukkal
elismernek.
Felelősség,
baleset
és
társadalombiztosítás 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.
Technikai feltételek:
30 évnél régebbi gyártmányú jármű autó és motorkerékpár kategóriában. A
változatás nélkül gyártott típusok első gyártási évét vesszük figyelembe. Vitás
esetekben a versenyző feladata a bizonyítás dokumentumokkal.

Csak megfelelő műszaki állapotú járművek indulhatnak. Ezt gépátvétellel
ellenőrizzük. Hibás futómű, fék, kopott, régi gumik, stb. az indulásból
automatikusan kizárják a versenyzőt. Világítás, index, féklámpa működése,
használata nappali futam és egyenkénti indítás, időmérés lévén, nem kötelező.
A járművek fényszóróinak üvegét kérjük leragasztani.
Autóknál utcai ruházat, bukósisak nem kötelező.
Autókban, ha van gyárilag, biztonsági öv használata kötelező!
Motoroknál széria kategóriában a mai biztonsági előírásoknak megfelelő
bukósisak, (E jelzésű), egész testet megfelelően védő zárt motoros ruházat,
magas szárú erős cipő vagy csizma, motoros kesztyű, épített motorkerékpár
kategóriákban motoros biztonsági bőrruházat és csizma, kizárólag zárt sisak
engedélyezett. A régi típusú (kiskőrösi) sisakokat, és katonai páncélsisakokat
viselőket nem engedjük indulni.
Óra vagy más időmérő szerkezet használata szigorúan tilos, ennek megszegőit
kizárjuk!
Rajtszámot a rendezőség biztosít, a rajttábla és annak felhelyezése, rögzítése a
versenyző feladata, elhelyezésében a rendezők utasítása az irányadó. A rajtszám
a bajnokság ideje alatt ugyanaz.
A gépátvételnél a megfelelő, szabályszerű műszaki állapotot az ellenőrök
ellenőrzik. A nem megfelelő műszaki állapotú jármű és a védőfelszerelés hiánya
esetén a részvételt a rendezők megtilthatják, ez esetben a részvételi díj előlege
nem jár vissza.
Minden egyéb esetben a MAVAMSZ és a FIVA sport szabályzata az irányadó.
Lebonyolítási forma:
Átlagtartó ügyességi és megbízhatósági menetpróba ún. egyenletességi futam a
résztvevők egyenkénti indításával. Az átlagsebesség (50 km/óra átlag, a teljes
verseny távjára vetítve) jelentős túllépése, renitens száguldozás, valamint mások
veszélyeztetése azonnali kizárást eredményez!
Az időmérés hagyományoknak megfelelő kézi stopperes, zászlós indítással és
leintéssel.
Nevezés:

Az adott futam rendezőinek honlapjáról és a facebook Veterán Hegyi Felfutó
OB oldaláról lehet tájékozódni a kedvezményes előnevezés és a helyszíni
nevezés időpontjairól, díjairól, pontos helyszínéről és egyéb feltételeiről.
Benevezett, de el nem indult nevezők nevezési díját a rendezők nem térítik
vissza.
Kategóriák:
-háború (1945) előtti autók és motorok együtt ccm meghatározás nélkül.
-old timer 1945-1985 évvégéig gyártott járművek:
motorkerékpár:


125ccm-ig,



250ccm-ig,



500ccm-ig,



500ccm felett.

motorkerékpár épített:


250ccm-ig,



250ccm felett.

autók:


1000ccm-ig,



1600ccm-ig,



2000ccm-ig,



2000ccm felett

-youngtimer (1986-91) között gyártott járművek együtt ccm meghatározás
nélkül.
A youngtimer járművek csak akkor kaphatnak indulási engedélyt, ha a
veteránkategóriák indulási létszáma nem telt be a jelentkezési határidő leteltéig.
Az éves bajnokságban nincs értékelve. A rajtszám, a részvételi feltételek,
értékelés és a részvételi díj minden futamon azonos.

Értékelés:
A Hegyi Felfutó Országos Bajnokság futamain minden kategóriában az első
három helyezett díjat kap, illetve minden résztvevő emléklapot.
A pontszámokat I. és XIII. helyezés között adjuk. XIII. helyezés után nem jár
pont. A helyezések pontszámait a pontszámtábla tartalmazza.
A bajnokságban azon veteránkorú járművet és azt a versenyzőt tudjuk értékelni,
aki minimum ugyanazon (széria vagy épített motorkerékpár vagy autó kategória
lökettérfogat szerint) kategóriában (típustól függetlenül) páratlan számú futamok
esetén több mint felén elindult és pontszámot érő helyezést ért el.
A kategóriában elért helyezéseknek megfelelően év végén MAVAMSZ bajnokot
avatunk. A helyezéseket az egyes futamokon elért eredményeknek megfelelő
pontszámok szerint hirdetjük ki, melyet minden futam után közzé teszünk.
Pont egyenlőség esetén a jobb helyezést az éri el, aki több futamon vett részt.
Ennek egyezése esetén a részidők kisebb eltérése a döntő a helyezés
szempontjából. További holtverseny esetén az utolsó előtti futamon elért
eredmény – és így tovább – döntenek. Az értékelésbe minden futam beleszámít.
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