
                              XXVI. FMBK Futam és Veteránjármű Ünnep 
                             

                                         Kisnémedi – Püspökszilágy 

                            

                                       2020. augusztus 15. 

 

 

 
 

 
A Fóti Motorbarátok Köre szeretettel meghív minden veteránjármű tulajdonost és érdeklődőt hagyományos 

veteránjármű menetpróbájára. Egyesületünk a Magyar Veteránjárművesek Szövetségének tagja, a rendezvény 

lebonyolítására a Szövetség szabályai és előírásai érvényesek. 

 

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, a jelentkezés feltételeiben a korábbi évek 

gyakorlatához képest jelentős változások vannak! 

 

Lebonyolítási forma: a rendezvény nem verseny, hanem menetpróba. Az indulók több futamon, egyenkénti 

indítással teljesítik a közúti, bójás lassítókkal tarkított útvonalat. A rendezők döntése alapján egy vagy két gyakorló 

futam után két mért futamot kell teljesíteni. Az indulók célja a futamokat azonos (vagy a lehető legkisebb 

eltérésű) idő alatt teljesíteni, időmérő eszközök használata nélkül, csak a jármű vezetőjének érzéseire 

hagyatkozva* az útvonal teljesítése során. 

 

Biztonsági szabályok: a menetpróbán az indulók a saját felelősségükre vesznek részt. A nevezett jármű 

vezetője 18 éves életkort betöltött, a nevezett jármű kategóriájának megfelelő gépjármű vezetői engedéllyel 

rendelkező kell legyen. A futamon induló motorkerékpárokon utas nem (kivéve oldalkocsi utasa), az autókban 

legfeljebb egy, 14. életévét betöltött kísérő utazhat. A rajtszámokat a rendezők biztosítják. A rajtszám járművek 

elején történő, jól látható elhelyezéséről az induló köteles gondoskodni. 

 

Ruházat: motorkerékpár kategóriákban a mai biztonsági előírásoknak megfelelő bukósisak (E jelzésű), 

egész testet megfelelően védő zárt ruházat, magas szárú erős cipő vagy csizma, motoros kesztyű. Régi típusú vagy 

katonai páncélsisakot viselő indulók a futamokon nem vehetnek részt. Autó kategóriákban (amennyiben a 

járműben szériafelszereltség) a biztonsági öv használata a futamok alatt kötelező.  

 

Az értékelés rendje: a mért futamokon elért időeredményeket egyenletesség szerint értékeljük, a futamok 

időeredményei közötti legkisebb eltérés elérője a kategória győztese. Egy adott kategórián belüli azonos 

időeltérésű indulók közül a pályát lassabban teljesítő élvez előnyt. Amennyiben az induló nem tudja mindkét mért 

futamot teljesíteni, az értékelésből kimarad. A gyakorló futamok eredményei az értékelésben nem vesznek részt. 

 

Díjazás: minden kategóriában az első három helyezett kap díjat, a további indulók részvételét emléklappal 

igazoljuk.  

 

Nevezési kategóriák: az induló járműveket gyártási időpontjuk alapján soroljuk kategóriákba. 

 

 Motorkerékpárok: I. kategória 1930. előtt gyártott járművek 

                II. kategória 1930-1945. között gyártott járművek 

               III. kategória 1945-1960. között gyártott járművek 

               IV. kategória 1960-1975. között gyártott járművek 

 

 Autók:   I. kategória 1945. előtt gyártott járművek 

                II. kategória 1945-1960. között gyártott járművek 

               III. kategória 1960-1975. között gyártott járművek 

 

X-kategória: az 1975. után gyártott járműveket jelleg megkötés nélkül, egy közös kategóriában 

értékeljük. Ebben a kategóriában kizárólag érvényes OT minősítéssel rendelkező járművek 

jelentkezését fogadjuk el.  
 

 



* Kérjük, hogy a futamokat mindenki tekintse járműveik és saját képességeik kedélyes megmérettetési 

lehetőségének biztonságos körülmények között. Rendezőként bízunk abban, hogy a rendezvény indulóit a 

megmérettetéshez való tiszta hozzáállás, az egészséges versengés és a lehető legprecízebb járműkezelés elve 

vezeti. A futamok alatt nincsen módunk az indulók esetleges időmérő eszköz használatát ellenőrizni / 

szankcionálni vagy ezzel kapcsolatos óvást elfogadni – amennyiben valaki időmérő eszközt használva 

szeretne futamon részt venni, kérjük látogasson más, hasonló rendezvényt. Futamainkon az inkorrekt 

módon eredményt elérők „jutalma” a többi résztvevő megvetése.  
 

 

Rendezvény időpontja: 2020. augusztus 15. 

 

Rendezvény helyszíne: Kisnémedi. A depó Kisnémedi községben a Gosztonyi Kúria udvara. A futamok 

lebonyolítása Kisnémedi központja és Püspökszilágy település határa között, 1,9 km hosszúságú, 216 m 

szintemelkedésű útvonalon történik. 
 

Jelentkezés: a rendezvényre csak előzetes jelentkezés lehetséges, melynek határideje 2020. augusztus 05. 

HELYSZÍNI JELENTKEZÉS NINCS! Az érvényes jelentkezéshez a kitöltött jelentkezési lapot és az indítani 

kívánt jármű fényképét kérjük elküldeni a nevezes@fmbk.hu email címre. Miután a rendezők visszaigazolták a 

jelentkezést, kérjük a részvétel díját átutalni / befizetni: 

 

FMBK Egyesület  

10102244-58065800-01000005 (Budapest Bank), 

közlemény: támogatói hozzájárulás + résztvevő neve 

 

Nevezés díja:    7.500,- Ft az 1945. előtt gyártott járművek részére 

  15.000,- Ft az 1945. után gyártott járművek részére 

 
Rendezvényünk időterve legfeljebb 70 résztvevő indulását teszi lehetővé, így a további jelentkezéseket már csak 

egyedi elbírálással tudjuk elfogadni. A jelentkezéseket a beérkezett átutalások sorrendjében vesszük 

figyelembe. A futamokon induló járművek részére a futamok előtti regisztráció és gépátvétel kötelező. 

 

A kötelező gépátvételen a hatósági műszaki vizsga követelményeihez hasonlóan ellenőrizzük a járművek 

gumiköpenyeit, fékrendszerét, futóművét, kormányművét. Kérjük megfelelően felkészített járművek nevezését, 

mert a befizetett jelentkezési díjat nincs módunk visszafizetni.  

 

További részletek a gépátvétel utáni közös eligazításon. 

 
Tervezett program: 

 

Augusztus 14. péntek kora estétől sátrazási lehetőség a Kisnémedi depóban  

 

Augusztus 15. szombat 09.00-11.00 regisztráció, gépátvétel 

                 12.00-16.00 gyakorló és mért futamok 

   17.00-tól ünnepélyes díjkiosztó és vacsora 

 utána koncert és disco 

 

Augusztus 16. vasárnap dicsőséges elvonulás 

 
Szállás lehetőség: a Kisnémedi depóban sátrazási lehetőség, folyóvíz, WC. Egyéb szálláslehetőségek a környéken 

egyéni szervezéssel állnak rendelkezésre.  

 
A rendezőség a programváltoztatás jogát fenntartja! 

 
Elérhetőségek:  Figler Albert (FMBK elnök) +36-70-527-6453    

              Szabó Lajos (titkár)  +36-20-325-5460  

              Postacím:2151 Fót, Keszihegyi u. 3  

           web: www.fmbk.hu      nevezes@fmbk.hu  
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