Indul a II. osztály
Az MNASZ Autós Gyorsasági Bizottsága egy utánpótlás sorozat indításáról döntött. Az első
verseny május hetedikén lesz.
A másodosztályú bajnoksággal a szakág lehetőséget szeretne kínálni az autóversenyzésre olyanok számára, akik ki
szeretnék ezt próbálni, de nem szeretnének egyből a mély vízbe ugrani. A versenysorozat lehetőséget ad ugyanakkor,
hogy alacsony költségek mellett, szervezett körülmények között ismerkedjen meg a versenyző a pályaautózással úgy,
hogy közben eredményeit is elismeri a szakág.
A másodosztályú bajnokság futamain 18 év feletti, érvényes B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező versenyzők
indulhatnak, ettől eltérni csak AGYB engedéllyel lehet. Feltétel továbbá, hogy az elmúlt három évben nem
rendelkezhettek autóversenyzői licenccel.
A futamokon csak az MNASZ által kiadott, II .osztályú licenc birtokában lehet elindulni. Ez kiváltható a helyszínen,
sikeres szabályismereti vizsga és helyszíni orvosi alkalmassági vizsgálatot követően. Lehetőség van továbbá éves licenc
váltására, ez a Szövetség Titkárságán kérelmezhető, sportorvosi igazolás birtokában. A szabályismereti vizsga
természetesen ebben az esetben is szükséges, arra e-mailben vagy telefonon jelentkezhetnek az érdeklődők Venesz
Ágnesnél vagy Mink Zoltánnál a cikk végén található elérhetőségeken.
A II. osztályú licenc birtokában a versenyzők részt vehetnek az MNASZ Gyorsasági szakágának edzésein, így
lehetőségük lesz megismerkedni az országos bajnokság helyszíneivel is.
A másodosztályú bajnokságban bármilyen autóval el lehet indulni, amely rendelkezik beépített bukócsővel. Egy autóval
több versenyző is indulhat.
Az autókat motorjuk hengerűrtartalma szerint osztályba sorolják, a versenyek ennek megfelelően kerülnek
kiértékelésre. A sávok az alábbiak:
1400 köbcentiméter alatt
1400 – 1600 köbcentiméter között
1600 – 2000 köbcentiméter között
2000 köbcentiméter felett
A versenyzőknek kötelező az autós versenyruházat, bukósisak viselése, azonban ez lehet lejárt homologizációjú is.
Ugyanez vonatkozik az autó ülésére és biztonsági övre.
A másodosztályú bajnokság részletes szabályzata a gyorsasági Alapkiírás 72. oldalától olvasható.
A futamokra a nevezési díj 12.000 Ft. A versenyzőknek három edzőkört és három versenykört kell megtenniük a
kiskunlacházi repülőtér aszfaltján kialakított versenypályán.
Versenynaptár:
2011. május 7. - Kiskunlacháza
2011. június 4. - Kiskunlacháza
2011. július 16. - Kiskunlacháza
2011. augusztus 6. - Kiskunlacháza
2011. szeptember 3. - Kiskunlacháza
2011. október 1. - Kiskunlacháza
A másodosztályú bajnokság versenyeire a Minirally nevű rendezvény keretén belül kerül sor, de annak mezőnyétől
külön indítva és külön értékelve. A bajnokság éves díjátadó ünnepségére az év végén, az országos bajnoksággal közösen
kerül majd sor.
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