
Castle Endurance Race

Fő szervező: FIBO Kartin ssrs.s

Főbírók : menievezés a verseiyei

Nevezési díj / 1 csapat : 80 €

Versenyek időpontja:

1s F.rduló:  2019s02s09s Pálya: P1 Wiiter Classic FIBO Kartin 150 laps Eiduraice 
Race

2s F.rduló:  2019s03s02s  Pálya: P1

3s F.rduló:  2019s03s30s  Pálya: P2

4s F.rduló:  2019s04s20ss  Pálya:P2 

5s  F.rduló:  2019s05s11s  Pálya: P3 AMV 2H Eiduraice Race

6s F.rduló:  2019s06s08s  Pálya: P3

7s F.rduló:  2019s07s13s  Pálya: P4

8s F.rduló:  2019s09s07s  Pálya: P4

Szuper döitő: 2019s09s21s/2019s10s05s Pálya: szervezők döitése alapjái

Verseiyre a jeleitkezés 12 iappal a verseiy előt kezdődik és 3 iappal a verseiyre menad.t 
dátum előt vénződiks

Maximális csapat szám 20 fős Abbai az esetbei, ha több csapat jeleitkezik a verseiyre, akk.r a 
verseiyre való beievezés dátuma a döitő ( aki hamarabb ievezet be az iidul )s

A verseiyre való ievezés a wwwsfib.kartinssk .ldal.i keresztül törtéiiks Jeleitkezés s.rái ki 
kell tölteii a renisztrációs lap.t az ad.t verseiyre ( az adt.t űrlap elérhető a 
htp://wwwsfib.kartinssk/castleeeiduraiceeracee2019erenistracia/ .ldal.i )s

A verseiyre 2 fős csapatal lehet ievezii ( pót csapatárs meneinedet )s

Pályairáiy vált.zhat pls r.ssz időjárási körülméiyek miat / ha esik az eső, akk.r f.rdít.t iráiyt 
futiaks A vált.zást a szervező köteles előre bejeleiteiis 

A verseiy időp.it.k vált.zhatiak, a szervező köteles előre bejeleiteiis

Alapvető információk

Miidei csapat köteles a verseiy időbe.sztásáh.z inaz.diis

http://www.fibokarting.sk/
http://www.fibokarting.sk/castle-endurance-race-2019-registracia/


Érkezés és renisztráció : 14:00 – 14:20

Szabad edzés : 14:30 – 16:00

Értekezlet : 16:10 – 16:30

Kvalifikáció : 16:35 – 17:30

Verseiy kezdete : 17:45

G.kárt.k s.rs.lása e az enyes csapat.k képviselője s.rs.lja ki a n.kárt.k számáts A n.kárt.k 
műszaki vany techiikai paramétereire v.iatk.zó kif.nás.kat a verszeiy szervezője ítéli mens 
A csapat.k paiaszt iyújthatiak be a n.kárt.k állap.táról az arra kijelölt pályabíróiak, aki majd 
döits 
A pályabíró döitése iem menvált.ztatható és iem visszav.ihatós 
( Az a csapat, aki iem ért enyet a döitéssel, öikéit visszaléphet a verseiyből, és visszakapja a 
ievezési díj 50 %eáts )

Miidei csapatiak az Eiduraice Race verseiyszéria alat lehetőséne vai kihasziálii, h.ny 1 fős 
csapatal iidulj.i, s ezt 2 alkal.mmal tehet mens Ez a szabály iem v.iatk.zik a 
SZUPERDÖNTŐREs ( szuperdöitői részt kell veiiie a csapat miid a 2 tanjáiak )

Miidei csapat reidelkezhet pót csapatárssals ( a pót csapatárs vált.zhat és verseiyezhet más 
csapatbai )

A verseiy bármilyei időjárási körülméiyek közöt men vai tartvas Ameiiyibei a verseiy ideje 
alat elkezd esii az eső, a verseiy f.lytatódiks 
A verseiy szervezőjéiek j.nábai áll menvált.ztatii a verseiyiráiyt az időjárás vany akár más 
.kból kif.lyólans

A 8s verseiy befejeztével és a p.it.k összenzésével az első 10 csapat jut a szuperdöitőbes
Enyező p.it.k esetéi az kapja a j.bb p.zíciót, aki j.bb eredméiyeket ért el az alapcs.p.rtbai
Az alapcs.p.rt iyertese (a csapat, akiiek a lentöbb p.itja vai ) meniyeri a P.iit Tr.phyet és 
aut.matkusai menkapja a P.le P.ssit.iet a szuperdöitőbeis 
A többi csapat kvalifikációi vesz részts 

Szuperdöitő:  az a csapat, mely meniyeri a szuperdöitőt, az a iyertese az enész Eiduraice Race
szériáiak iss

Kvalifkáció

H.ssza:

3perc + 3perc

A kvalifikációra 10 n.kárt áll reidelkezésres



Q1 e Miidei csapatból az enyik verseiyző meny 3 perc kvalifikációt az általuk kis.rs.lt n.kárt.is

Q2 e Miidei csapatból a másik verseiyző meny 3 perc kvalifikációt az általuk kis.rs.lt n.kárt.is

A csapat miidkét tanjáiak a 3 perc elteltével elért lenj.bb köridő összenződiks Az idők s.rreidje 
határ.zza men a verseiyei való s.rreidets

Abbai az esetbei ha a csapat 1 fővel iidul, az a kis.rs.lt n.kárt.i a kvalifikációt enyedül futja le 
( 3 perc ) és a másik idő az a ki.szt.t idő leszs Ki.szt.t idő jeleitése: a többi csapat kvalifikációi
elért lenj.bb idők átlanas

Több miit 10 csapat részvételéiél  a csapat.k a következő képpei lesziek el.sztva:

A kvalifikáció befejeztével a csapat.k 1s és 2s verseiybe lesziek s.r.lva a következő képpei:

Verseiy 1: verseiy csapat páratlai p.zícióbai, és pedin: 1, 3, 5, 7, 9, 11, sss

Verseiy 2: verseiy csapat pár.s p.zícióbai, és pedin: 2, 4, 6, 8, 10, 12, sss

Miidei verseiy  (1s és 2s )kiértékelése külöiekülöi törtéiiks

A kvalifikáció alat iiics érvéiybei a kék zászlós szabály (Geitlemai Race törvéiyhez 
inaz.duik )s

A kvalifikáció alat iiics érvéiybei a KÖZÖS SÚLY 170kns ( A kvalifikációi miidei verseiyzőiek 
85 knera kell kienyeilíteiie manáts )

Verseny pontozása

1s helyezet e 25 p.it

2s helyezet e 20 p.it

3s helyezet e 17 p.it

4s helyezet e 14 p.it

5s helyezet e 12 p.it

6s helyezet e 10 p.it

7s helyezet e 8 p.it

8s helyezet e 6 p.it

9s helyezet e 4 p.it

10s helyezet e 3 p.it

11s helyezet e 2 p.it

12s helyezet e 1 p.it

A szez.i alat miidei csapatiak lehetőséne vai 1x kihasziálii a p.it.zási jókerts

A p.it.zási jóker kihasziálását a kvalifikáció előt kell bejeleiteiis

P.it.zási jóker: A verseiyei elért helyezési p.it 2x aiiyira iöveksziks



Büntető pontok

A szez.i alat miidei csapat akár büitető p.it.kat is kaphats
Büitető p.it.k a verseiyei szerzet peializációebüitetés alapjái lesziek .daítélves

Büitető p.it.k a STOP/GO peializációért: a csapat 2 büitető p.it.t kaps

Büitető p.it.k az áthaladás a b.x.i peializációért: a csapat 1 büitető p.it.t kaps 

Büitető p.it.k a DQ: a csapat 3 büitető p.it.t kaps

5 büitető p.it elérése utái a csapat 3 p.zíciós büitetést kap a következő verseiy rajt.lásak.rs
10 büitető p.it elérése utái a csapat 5 p.zíciós büitetést kap a következő verseiy rajt.lásak.rs
A csapat, mely büitetést kap, a következő verseiyei való részvételek.r tölt ezt les
A büitetés letöltése utái a p.it.k kiiullázódiaks
Ez érvéiyes a Szuperdöitőre iss

Futam 

A verseiy kezdete fixs

Rajt a közlekedési lámpákra / 3 piros fény kikapcsolása /s

A verseiyek a futam.k tszta idejével ériek vénets A futam időtartamába az az eltelt idő is 
beletart.zik, ami a n.kart.k menhibás.dásaeaz.iiali n.kart csere miat törtéiiksA futamidő 
vénét a verseiy szervezője k.ckás zászlóval jelzis A verseiyzők a futam vénéi a k.ckás zászló 
mellet elhaladva lassú tempóval a b.xba hajtaiak, ah.l kötelesek leállítaii a n.kárt.kats A 
verseiy utái a b.xba hajtásk.r iem érvéiyes a felemelt kéz szabálya, amely a b.xba hajtást 
jelöli és iem kötelező a  b.x bejáratát jelölő v.ialiál menálliis A verseiyzők kötelesek betartaii 
a bizt.isáni szabály.kat a b.xba hajtásk.r és tekiitetel leiii az .t tartózk.dó személyekres 

Csere és behajtás a boxba 

Csere a b.xutcábai törtéiik, az erre kijelölt helyeis 

Miidei csapataniak határtalai ideje vai levezetii, ménpedin: iiics menhatár.zva a miiimális 
ills maximális levezetési idős A csapat.k kötelesek betartaii a cserék számát a verseiy h.sszától 
fünnőeis Pls: 1 órás verseiy=1kötelező csere bármilyei időbeis

A csere idejét az enyes csapat.k manuk finyeliks

Csere időtartama: 90 más.dperc, ami azt jeleit, h.ny a köridődek 90 más.dperciek kell leiiie 
a váltással enyüts 

A cserére v.iatk.zó szabály iem érvéiyes a SAFETY CAR  idejek.r, csere az SC idejek.r iiics 
időhatárh.z kötve, de a többi cserére v.iatk.zó szabály érvéiyes az SC k.r iss



1s f.rduló e cserék száma e 1x

2s f.rduló e cserék száma e 3x

3s f.rduló e cserék száma e x

4s f.rduló e cserék száma e 1x

5s f.rduló e cserék száma e 3x

6s f.rduló e cserék száma e x

7s f.rduló e cserék száma e x

8s f.rduló e cserék száma e x

Szuperdöitő e cserék száma e 3x

Behajtás a boxba :

e A verseiyzőiek felemelt kézzel kell jelezii a b.xba lépésts
e A „BOXVONAL” előt men kell álliia és lassú tempóbai haladiia cserére kijelölt helyres A 
verseiyző iem veszélyeztethet más verseiyzőket, szervezőket és seikit aki feltűiik a b.x 
területéis
Csere a b.x JOBB és BAL OLDALÁN törtéiik, ah.l már készei áll a cserére váró verseiyzős 
A b.x közepe miidin üres e ÁTHALADHATÓs
Az a verseiyző, aki „súlykienyeilít“: iála kell leiii az ad.t súly.kiaks Pls: Az a verseiyző, aki 
bejöt a b.xba cserére, kiemeli a súly.kat a n.kártból, a verseiyző aki pedin beszáll behelyezi a 
saját súlyaits
Csere az 1 fős csapatnak: a verseiyző a verseiy alat akk.r jöi a b.xba, amik.r ő azt jóiak látjas 
Az általa felhatalmaz.t személy leméri a csere idejét és a verseiyző f.lytatja t.vább a verseiyts
Az a verseiyző, aki iem tartja be a csere összes számát aut.matkusai diszkvalifikálva leszs (DQ)s
Ha a csere idejéi a n.kártal kapcs.latbai műszaki pr.bléma merül fel, a csereverseiyzőkiek 
j.nuk vai jelezii a pályabíróiaks 
A b.x elhanyásak.r a verseiyzőiek .lyai sebessénet kell betartaiia, amely iem veszélyeztet 
más verseiyzőket, szervezőket és előiyt kell adii aiiak a verseiyzőiek aki a pályái vais

Súlykiegyenlítés

Miidei verseiyzőiek 85 KGera kell kell kienyeilíteii a saját súlyáteez a miiimális súlyhatárs / ha 
iiics kihasziálva a közös súly /

Előre elkészítet súly.k álliak reidelkezésükres

Kék súly: 10kn, Pir.s súly: 5kn Sárna súly: 2,5kns

Miidei meiet befejezése utái ( csere utái is ) a verseiyző köteles a súly.kkal enyüt 
leméretkeziis

A súlyhatár be iem tartása diszkvalifikációt jeleit a verseiybőls (DQ)

A verseiyző hasziálhat saját súlyt is, miit pls: ülés, stbs

Saját súly hasziálata esetéi a verseiyző köteles az ad.t súlyt bizt.sítaii úny, h.ny az ie lazulj.i



men, ie essei les Ameiiyibei ez ménis mentörtéiik, a csapat büitetést kap, melyet a verseiy 
inaznató határ.z mens

A szervező mentlthatja az .lyai súly.k hasziálatát, melyek veszélyt jeleithetiek más.kra, s az 
utasítás.k be iem tartása a csapat kizárását jeleit a verseiybőls (DQ)

KÖZÖS SÚLY 170kn – Ha a csapat összsúlya eléri a 170kne.t, akk.r a csapatan.kiak iem kell 
súlykienyeilíteiis ( Pls: 1s verseiyző súlya 100kn + 2s verseiyzö súlya 75kn / 2s verseiyzőiek iem 
kell 10 kne.s súlyt viiiie )

Penalizáció – Büntetések

Peializáció STOP/GO, diszkvalifikáció ( DQ ), BOXON való áthajtás

Peializációk a következő szabálysértésekért szabhatók:

Peializáció STOP/GO
Kilökés, lökdösés, kisz.rítás, iy.mulás a p.zícióért, úny h.ny a verseiyző iem tudja f.lytatii az 
utats
Anresszív vezetés, fékezii más n.kárt.t
A pálya száidék.s menb.itása és kár.sításas
A 2s feketeefehér dian.iál zászló finyelmeztetés utáis
És enyebek a verseiyinaznató és pályabíró döitése szeriits

DQ
A súlyhatár be iem tartása
A durva iem sp.rtszerű viselkedés ( Ez v.iatk.zik a kísérőkre és családtan.kra enyaráit )
Az ismétlődő és száidék.s szabálysértések
Száidék.s szabálysértés a csapat javára / p.zíció szerzése érdekébeis
És enyebek a verseiyinaznató és a pályabíró menhatár.zása szeriits

B.x.i törtéiő áthaladás

A féiy és zászló jelzéseiiek finyelmei kívül hanyásas

B.xba törtéiő behajtásk.r a kézjelzés elhanyásas

Gy.rs behajtás a b.xba, ny.rs kihajtás a b.xból aiélkül, h.ny teljesei menállia a b.x.t jelző 
v.ialiáls

És enyebek a verseiyinaznató és a pályabíró menhatár.zása szeriits

A cserére menszab.t idő be iem tartása / 90 más.dpercekör / 

1s 1mp – 3mp / 1s30s00 – 1s27s00 / áthaladás a b.x.i

2s 4mp – 10mp /1s27s00 – 1s20s00 / STOP / GO

3s 10mp – 15mp / 1s20s00 – 1s15s00 / áthaladás a b.x.i + STOP / GO

4s több miit 15mp / 2x STOP / GO + 2x áthaladás a b.x.i



A csapat kijelöl eny csapatan.t, aki paiasz esetéi paiaszt iyújt be a főbíróiak : aki a többi 
bíróval enyüt felülvizsnálja és elbírálja a paiaszts  A főbíró döitése vénlenes és kötelező érvéiyű 
miidei csapat számáras Ha a bírót súly.s sértő menjenyzések vany kevésbé súly.s, visz.it 
ismétlődő sértő menjenyzések érik és/vany fizikai támadás éri, a csapat kizárásra kerül a 
szériábóls
A szabálysértések elbírálásak.r iem vehető finyelembe semilyei videófelvétels

Behajtás a boxba a STOP/GO idején

A verseiyzőiek felemelt kézzel kell jelezii a b.xba lépésts

A b.xv.ial előt a verseiyzőiek men kell álliia, aiiak érdekébei, h.ny ie veszélyeztessei más 
verseiyzőket, szervezőkets

A BOXVONAL JELZI A BOX KEZDETÉT ÉS VÉGÉTs

A b.xba való belépés utái a büitetési p.itiál kell menállii, ah.l a bíró elkezdi mérii a 10mpees 
időbüitetésts A büitetés letöltése utái a bíró utasítást ad a verseiy f.lytatásáras 

Ha a büitetés ideje alat a n.kártal kapcs.latbai műszaki pr.bléma merül fel, a 
csereverseiyzőkiek j.nukbai áll ezt jelezii a pályabíróiaks 

A b.x elhanyásak.r a verseiyzőiek .lyai sebessénnel kell halaiia, h.ny ie veszélyeztessei más 
verseiyzőket, szervezőkets 

A BÜNTETÉS HELYÉT A SZERVEZŐ HATÁROZZA MEGs

Behajtás a boxba büntetéskor Áthaladás a boxon

A verseiyzőiek felemelt kézzel kell jelezii a b.xba lépésts 

A b.xv.ial előt a verseiyzőiek men kell álliia, aiiak érdekébei, h.ny ie veszélyeztessei más 
verseiyzőket, szervezőkets A n.mb meniy.másával iidul az idő,mely alat kell áthaladii a b.x.is
Áthaladásk.r a középső sáv.t kell hasziáliis Az eltelt időre a verseiyzőt a zöld féiyjelző 
finyelmeztets A verseiyző iem hanyhatja el a b.x.t hamarabb, miit h.nya zöld féiy kialsziks

A b.x elhanyásak.r iem szabad veszélyeztetii a többi verseiyzőt a pályáis

Ameiiyibei a verseiyző hamarabb hanyja el a b.x.t , miit ah.ny a zöld féiy kialszik újabb 
büitetést kap, melyet a verseiyinaznató határ.z mens

Zászló jelzés

Kockás zászló ( fekete-fehér ) 
A verseiy véne



Sárga fényjelzés ( jelzőfények ) + sárga zászló

Következő esetekre hasziálják: 
1s A pálya eiyhe kár.s.dása esetéi – a verseiy f.lytatódhat, az akadály.k iem bef.lyás.lják 
jeleitősei a verseiypálya állap.táts
2s Pályafelünyelő a pályai
G.kárt menhibás.dása
Pálya jeleitős menhIbás.dása/ akadályelt.lódás – a verseiy iem f.lytatható

Eny súly.sabb ütközésiél, pls: bl.kk.lt útv.ial

A n.kárt.kat az.iial le kell lassítaii, amiit a riasztás beiidul, bizt.isán.s mód.is ( a sebessén 
f.k.zat.s csökkeitése, amelyiél a vezető képes ha szüksénes az.iial menálliis A szabály 
menszenéséért a csapat aut.matkusai büitetést kaps

 TILOS előzii, féiyjelzés közbei előzés s.rái bármilyei p.zíciószerzés vissza lesz v.iva és a 
csapat büitetésbei részesüls

Zöld zászló

A sárna fázis véne ( a veszély véne )

Piros zászló

A verseiy leállításas

A pir.s zászló alat miidei verseiyzőiek a lehető lenhamarabb le kell állítaii a n.kárt.ts

Kék zászló

A verseiyző finyelmeztetést kap, h.ny közeledik h.zzá eny veseiyző , aki eny körrel előrébb vai 
és pr.bléma iélkül el kell einediies

Fekete-fehér diagonális ( átlós ) zászló

Arra sz.lnál, h.ny finyelmeztesse a verseiyzőt a kisebb szabálysértésres A verseiyző 1x vai 
finyelmeztetve, a szabálysértés menismétlését büitetés követs

Jelzés: zászló + n.kárt száma

Feket zászló

Verseiyből való kizárás a szabály.k menszenése miats

A verseiyzőiek 3 köröi belül el kell hanyiia a pályát b.xba hajtássals

Jelzés: zászló + n.kárt száma

Sárga zászló piros csíkokkal

Iif.rmálja a verseiyzőt, h.ny a pályái víz, .laj, stbs vais

Információs táblák

Büntetés STOP / GO + szám: értesít az ad.t számmal reidelkező n.kárt verseiyzőjét a büitetés
.daítélésérőls

SAFETY CAR : a sárna féiyjelzés alat iif.rmálja a csapat.kat a iany.bb balesetekről, a n.kárt.k 
menhibás.dásáról, stbs ,ah.l a SAFETY CAR tábla hasziálata érvéiyess



SC – a tábla, mely aiiak a csapatiak a számát mutatja aki első a s.rreidbei, aiiak csökkeiteii 
kell a sebessénét, h.ny a többiek ut.lérjék, be kell s.rak.ziia a SAFETY CAR möné és addin kell 
körözii, mín fel iem mutatják a SCE tábláts Az első verseiyző a pályái manhatár.z.t v.ial utái 
rajt.lhat – repülő rajt /start.lás a zöld zászlóra /

SAFETY CAR END ( SCE ) e jelzi a SAFETY CAR fázis vénéts

Penalizáció a boxon történő áthaladásért : iif.rmálja az ad.t n.kart számmal reidelkező 
verseiyzőt a büitetés .daítélésérőls 

Gokart meghibásodás 
A n.kárt bármilyei menhibás.dása esetéi az SC (Safety Car ) lesz hasziálva, ha a kár.s.dás 
.lyai mértékű, h.ny iem tudja t.vább f.lytatii útját, a verseiy leállításra kerül a pir.s zászló 
által, mín a pr.blémát men iem .ldját, vany amín a csapat iem kap eny másik pót n.kárt.ts A 
pályabíró és főbíró menhatár.zhatja, h.ny a kár.sult csapat vissza e kaphatja a p.zícióját, vany 
sems 
A n.kárt menhibás.dását a verseiyző vany a csapatért felelős tan is jelezhet a bíróiaks

További versenyszabályok

Miidei csapat szabad döitése szeriit kicserélhet a n.kárt.t a verseiy idejéis A b.x területéi 
lesziek elkészítve a n.kárt.k, amelyekre az éppei cserére beálló csapat kicserélhet a n.kárt.t 
valamely elérhető pót n.kártras

Miidei verseiyei miidei csapatiak 1x ki kell hasziáliia a J.ker Lape.ts

J.ker Lap ( áthaladás a rövidítet / h.sszít.t pályái )

A versenyzők pontozása

Miidei verseiyző a Castle Eiduraice Race szez.i alat a teljesítméiye alapjái lesz p.it.zva  az 
enyes katenóriákbais 
A szez.i vénéi a 3 lenj.bb verseiyző lesz kijeleitve miit enyéii verseiyzős

Az enyéii verseiyzők a szuperdöitő alat is p.it.zva vaiiaks 

Büitető p.it.kat sziitéi szerezhetiek az enyéii verseiyzők ,melyek lev.iódiak az addin 
menszerzet p.it.kból 

Katenóriák: 

1s a lenny.rsabb idő a verseiy alat
2s A csapat ( amelyikbei verseiyzet ) p.itszámaiiak fele ieki lesz reidelves
3s A kvalifikáció alat elért lenj.bb idő

Büitető p.it.k: STOP/GO – 2 büitető p.it

 Áthaladás a b.x.i – 1 büitető p.it



P.it.zás:

Legjobb idő a versenyen A csapat pontszámának fele Legjobb idő a kvalifikáción

1. 25p        11. 10p 1. 12,5p 1. 25p        11. 10p

2. 23p        12. 9p 2. 10p 2. 23p        12. 9p

3. 21p        13. 8p 3. 8,5p 3. 21p        13. 8p

4. 19p        14.7p 4. 7p 4. 19p        14.7p

5. 18p        15. 6p 5. 6p 5. 18p        15. 6p

6. 16p        16. 5p 6. 5p 6. 16p        16. 5p

7. 15p        17. 4p 7. 4p 7. 15p        17. 4p

8. 14p        18. 3p 8. 3p 8. 14p        18. 3p

9. 13p        19. 2p 9. 2p 9. 13p        19. 2p

10. 12p.      20. 1p 10. 1,5p . 10. 12p.      20. 1p

11. 1p

12. 0,5p

A SZERVEZŐ FENNTARTJA A JOGOT A SZABÁLYOK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA. HA EZ MEGTÖRTÉNIK,
AZ ÉRTEKEZLET IDEJÉN ÉRTESÍTI ERRŐL A VERSENYZŐKET.


