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VERSENYKIÍRÁS 

Bakos László Memorial 2020 
 

a Magyar Gokart Szövetség rendezésében 
 

A rendezvény neve: 

 

Bakos László Memorial 2020 

Gokartos Baráti Találkozó 

 

Engedély száma: K-0699/2021.11.03 

 

a rendezvény a hatályos kormányrendeletben foglaltak szerint, az aktuális járványügyi 

rendelkezések betartásával kerül megrendezésre! 

 

A rendezvény időpontja és helyszíne: 

 

2021. november 13. szombat, Kecskemét 

 

1. A VERSENY SZABÁLYAI: 
➢ AZ CIK-FIA NEMZETKÖZI GOKART SZABÁLYOK (INTERNATIONAL 

KARTING REGULATIONS) ÁLTALÁNOS ÉS MŰSZAKI SZABÁLYOK 2021 
➢ MNASZ GOKART ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021. ÉVI ALAPKIÍRÁSA 
➢ MNASZ GOKART BIZOTTSÁGA ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT 

VERSENYKIÍRÁS, VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS(OK) 
➢ MNASZ GOKART BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATAIBAN KÖZZÉTETT 

DÖNTÉSEK 
➢ MNASZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

2. A VERSENYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK: 

2.1 Versenyiroda, nevezések: 
Magyar Gokartversenyzők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (MGSZ) 

e-mail: magyargokartszovetseg@gmail.com 

 

3. A VERSENYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK: 
3.1 Nemzeti Sporthatóság: 

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) 

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Tel: +36/1-460-6875 

email: mnasz@mnasz.hu 

 

3.2 Rendező: 

Magyar Gokartversenyzők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (MGSZ) 

H-2314 Halásztelek, Csaba u.3/b 

Tel: +36/30-510-4090 

e-mail: rotaxhungary@gmail.com 

mailto:magyargokartszovetseg@gmail.com
mailto:mnasz@mnasz.hu
mailto:rotaxhungary@gmail.com
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3.3 Rendezői Bizottság: 

Hargitai Sándor 

Horváth Péter 

 

3.4 Versenyosztályok: 

 

A) Rotax MicroMax 

A versenyre maximum 30 versenyző nevezhet. 
Életkor: 7-11 éves versenyzők részére. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell 
figyelembe venni, amit a versenyző az adott évben betölt. 
Súlyhatár: 105 kg (teljes versenyfelszereléssel) 

Motor: Saját vagy bérelt motorral is részt lehet venni a versenyen (MGSZ által támogatott 

motorbérleti díj 50 EUR/esemény) 

Gumik: Új vagy használt, száraz gumi: C2, vizes gumi: CW 

 

B) Rotax MiniMax 

A versenyre maximum 30 versenyző nevezhet. 
Életkor: 10-13 éves versenyzők részére. Az életkor meghatározásánál mindig azt 
az évet kell figyelembe venni, amit a versenyző az adott évben betölt. 
Súlyhatár: 115 kg (teljes versenyfelszereléssel) 

Motor: Saját vagy bérelt motorral is részt lehet venni a versenyen (MGSZ által támogatott 

motorbérleti díj 50 EUR/esemény) 

Gumik: Új vagy használt, száraz gumi: C2, vizes gumi: CW 

 

C) Old Boys (Retro) Bérgokart max. 30 résztvevővel 

A versenyre maximum 30 résztvevő nevezhet. 

A gokart legyen legalább 15 éves, felső korhatár nincs. Lejárt homologizációjú váz és motor 

is engedélyezett, de a gokartnak meg kell felelnie az adott kategóriák szabályainak, 

beleértve a súlyhatárokat is. Amennyiben a résztvevő legalább 50 éves, a gokartja 

tetszőleges korú lehet, arra nem vonatkozik (alsó) korhatár. 

Életkor: 14 éven felüli résztvevők részére. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet 

kell figyelembe venni, amit a résztvevő az adott évben betölt. 

Gumik: száraz gumi: szabad, vizes gumi: szabad 

 

D) Bérgokart Aktív (Bérgokart aktív versenyzőknek) 

A versenyre maximum 20 résztvevő nevezhet. 

A résztvevő jelenleg vagy az elmúlt 5 évben aktív versenyző volt. 

Életkor: 12 éves kortól. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell figyelembe 

venni, amit a résztvevők az adott évben betölt. 

A résztvevők és gokart össztömege lehetőségeink szerint kiegyenlítésre kerül.* 

 

E) Bérgokart Classic (Bérgokart korábbi versenyzőknek) 

A versenyre maximum 40 résztvevő nevezhet. 

A résztvevő az elmúlt 5 évben már nem volt aktív versenyző. 

Életkor: 20 éves kortól. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell figyelembe 

venni, amit a résztvevő az adott évben betölt. 
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F) Bérgokart - Szerelők (Szerelőknek, korábban nem versenyzőknek) 

A versenyre maximum 20 résztvevő nevezhet. 

A résztvevő korábban nem indult gokartversenyen. Itt jellemzően indulhatnak szerelők, 

szülők, hozzátartozók, ismerősök. 

Életkor: 18 éves kortól. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell figyelembe 

venni, amit a résztvevő az adott évben betölt. 

A résztvevők és a gokart össztömege lehetőségeink szerint kiegyenlítésre kerül.* 

 

* A jelölt futamokon cél, hogy közel azonos össztömeggel versenyezzenek az ellenfelek. 

Ezért a könnyebb résztvevők súlyokat tesznek a gokartjukra úgy, hogy az 

versenyosztályonként a kiegyenlített össztömeg irányába mutasson. A résztvevőként 

használandó súlyokat a regisztráció utáni mérlegelés alapján fogjuk kiszámítani. 

 

3.5 Versenyosztályok és nevezés: 

 

A fenti A, B, C, D, E, F osztályokban. 

 

 Nevezési határidő kezdete: 2021. október 18. 

 Nevezési határidő vége: 2021. október 31. A zárlat után nem áll módunkban 

nevezést elfogadni. Kivételes esetben a rendező dönthet a 

késői nevezések elfogadásáról. 

 

Korlátozások: A lebonyolítás miatt a megadott maximális számú nevezéseket 

figyelembe fogjuk venni. A Bérgokart Classic osztályban a meghívottak 

elsőbbséget élveznek az indulási lehetőség tekintetében. 
Nevezés:  A www.bl-memorial.hu weblapon lehetséges. A nevezési díjat 

átutalással vagy az MGSZ Budapesti irodájában készpénzben lehet 
befizetni a nevezési határidőig. 

 
A nevezési díj a gyermek kategóriában (Micro és MiniMax): 15.000.- HUF 
A nevezési díj a bérgokart kategóriákban: 20.000.- HUF 
A nevezés az OLD BOYS kategóriában díjmentes. 
 

3.6 Pálya 

a)  Pályahossz: 1080 m, Szélessége: 8-10 m 

b)  A menetirány az óra járásával ellentétes! 

c)  A Pole pozíció: bal oldalon 

d) Pályalicence száma: MNASZ K-0130/2021 

 

3.7 Gumihasználat: 

A bérgokart kategóriákban (D, E, F) mindenki a rendező által biztosított gokartot és 

gumikat használja. 

Más kategóriában a 3.4. Versenyosztályok pont szerint. 

 

3.8 A verseny kezdete és vége: 

2021. november 13. A verseny Időterve megtalálható a www.bl-memorial.hu weboldalon. 

 

http://www.bl-memorial.hu/
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3.9 A verseny lebonyolítása: 

 

3.9.1 Minden osztályra 

 

A versenyt két futam alapján értékeljük. Az első döntőre a rajthelyeket sorsolás alapján 

osztjuk ki, a második döntőre fordított rajtsorrendben történik az indítás. A versenyen 

elért eredményeket pontozással értékeljük a következő pontrendszer alapján: 

 

1. hely: 25 pont 

2. hely: 20 pont 

3. hely: 16 pont 

4. hely: 13 pont 

5. hely: 11 pont 

6. hely: 10 pont 

7. hely:   9 pont 

8. hely:   8 pont 

… 

15. hely: 1 pont 

 

Pontegyenlőség esetén a második futam eredménye a döntő.  

 

3.9.2 Egyedi szabályok - Bérgokart osztályok (D, E, F) 

A gokartok minden verseny rajtjánál növekvő rajtszám-sorrendben állnak a rajtrácson (1-

től legfeljebb 20-ig). Amikor a sorsolás megtörténik, a résztvevő rajthelyet és gokartot is 

kap egyszerre. A második futamban a gokartok ugyanúgy állnak fel, a résztvevők pedig 

fordított sorrendben, tehát ekkor (szinte) mindenki másik gokartban ül. 

 

3.9.3 Egyedi szabályok - Bérgokart Classic (E) egyedi szabályok 

A versenyre legfeljebb 40 nevezést fogadunk el. A versenyzőket nem mérjük mérlegen, így 

tömeg-eltérések lehetnek. Mivel egyszerre 20 gokart indulhat, ezért 20 regisztrált 

versenyző felett a versenyeket A és B döntőben rendezzük. 

Ennek érdekében mért edzést tartunk, amely két csoportban történik. A mért edzésre a 

versenyzők futamát és gokartját is sorsoljuk. Az A döntőbe kvalifikálja magát az 1. időmérő 

futam leggyorsabb 50%-a, a többiek a B döntőbe.  Ugyanígy, az A döntőbe kvalifikálja 

magát a 2. időmérő futam leggyorsabb 50%-a, a többiek a B döntőbe. 

Az A és B döntő rajtfelállása és versenye úgy zajlik, mint a többi bérgokart verseny (lásd 

előző 3.9.2. pont). 

 

Adminisztráció: Versenyirodában 

 

3.10 Parc Ferme. 

Helye: A Szervíz Park területén. 

 

3.11 Hivatalos információs tábla. 

Helye: később kerül megadásra 
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3.12 Szerelési terület: 

Helye: később kerül megadásra 

 

3.13 Díjak és díjazás. 
Általános alapelv, hogy minden meghirdetett kategóriában az első 3 résztvevő kap kupát, 
a MicroMax és MiniMax géposztályokban minden résztvevő érem díjazásban részesül. 
Minden kategória győztese koszorú díjazásban részesül. 

 
3.14 Megemlékezés: 

Az edzések után megemlékezést tartunk Bakos László és Karlik István tiszteletére. Kérünk 
minden résztvevőt, hogy ha meg akarnak emlékezni azt egy szál virággal tegyék. A 
versenyen indulók számára a rendezők biztosítanak 1-1 szál virágot. A megemlékezés része 
egy tiszteletkör megtétele azoknak, akiknek lehetősége van egy gokarttal ezt megtenni. 
Ennek koordinációjáról a délelőtt folyamán kap mindenki pontos információt. A 
megemlékezés után tartjuk a rajthely és gokart sorsolást.    
 

4. HIVATALOS SZEMÉLYEK: 

4.1 Stewards: 
Hargitai Sándor 

Emmer Veronika 

4.2 Versenyigazgató: 

Szabó Gyöngyi 

4.3 Versenytitkár: 

Horváth Péter 

4.4 Vezető Technikai Ellenőr: 

Kovács István 

4.5 Mentőorvos: 

Az adminisztratív átvételkor, illetve a versenynapokon az időtervben első hivatalos 

eseményt megelőzően közzé téve  

4.6 Időmérők vezetője: 

Huszár Péter 

4.7 Parc Ferme vezetője: 

Szentesi Miklós 

 

5. BIZTOSÍTÁS: 
A kötelező felelősségbiztosítás díját a nevezési díj tartalmazza. 
 

6. A RENDEZŐ EGYÉB RENDELKEZÉSEI: 

 
6.1 Üzemanyag használat: 

A bérgokartok a szervezők által biztosított üzemanyagot használják. 

Egyéb osztályokban a kereskedelmi forgalomban kapható 95-ös oktánszámú üzemanyag 

használata megengedett és saját olajjal keverhető. 

 

Budapest, 2021. 10. 18.        

Rendező: ………………………                   Jóváhagyta: ……………………… 

Kovács István           Hargitai Sándor 


