
HELL KART & Event Center GOKART AMATŐR CSAPATVERSENY - 2019. évi Verseny 

versenykiírás 
 
Az AVALON PARK Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 1. I/2.) – továbbiakban: SZERVEZŐ - 2019. évre 

kiírja a HELL KART & Event Centerben megrendezésre kerülő HELL KART AMATŐR 

CSAPATVERSENYT (úgy is, mint verseny sorozat). A csapatverseny célja a kulturált, sportszerű 

gokart versenyzés elterjesztése, népszerűsítése az amatőr, tömegsport jelleggel versenyzők között.  

 
A csapatverseny szabályzata a „fair play” jegyében született. Irányt mutat a szabályos, és mindenki 

számára egyenlő feltételeket biztosító versenyzés eléréséhez. Amely kérdésekre a szabályzat nem ad 

egyértelmű választ, abban a Szervezők hoznak döntést. A Szervezők elutasítanak mindenféle olyan 

törekvést, amely a szabályzatban leírtak félremagyarázására irányul, és megakadályozza a tisztességes 

versenyzés megvalósulását.  

 
Gokartok  
A csapatversenyen indulók a Szervezők által biztosított egységes műszaki felszereltségű RIMO SiNUS 

iON típusú gokartokkal vesznek részt. A gokartokon van súlytartó, ezekbe maximum 30 kg súly 

helyezhető bele. 
 
Versenyek  
A csapatverseny fordulóinak (úgy is mint futam, vagy verseny) helyszínei: Miskolctapolcán lévő 

AVALON PARK-ban található HELL KART & Event Center pályája. Minden verseny az adott napon 

19:00-kor kezdődik. A megjelenés ebben az időpontban kötelező! Később nincs lehetőség 

becsatlakozni. 

 
1. forduló    szeptember 06.(péntek)  

2. forduló    szeptember 07.(szombat) 

3. forduló    szeptember 20.(péntek) 

4. forduló    szeptember 21.(szombat) 

5. forduló    szeptember 22.(vasárnap) 

 

 

Bíráskodás 
Az amatőr csapatverseny hivatásos versenybíró alkalmazása nélkül kerül lebonyolításra. A szabályok 

betartását a verseny ideje alatt a HELL Kart & Event Center gokartkezelő csapata kezeli (továbbiakban: 

versenyfelügyelő). Az amatőr csapatverseny jellegére tekintettel a versenyfelügyelők döntése 

végleges, amely ellen az óvás kizárt.   
 
Versenyzők  
A versenyben nem vehetnek részt a 18. életévüket be nem töltött személyek, valamint a Szervező 

alkalmazottai és munkatársai és mindezen személyek PTK. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban 

meghatározott közeli hozzátartozói, illetve hozzátartozói. Kizárólag olyan természetes személyek 

nevezhetnek, akik már regisztráltak korábban a HELL KART & Event Centerben és rendelkeznek 

tagsági kártyával, továbbá 42.000 mp vagy ettől rosszabb időeredménnyel rendelkeznek a nevezés 

időpontjáig! A versenyre 5 fős, és legalább 8 csapat jelentkezését várjuk!  
 
Kategóriák 
Az egyéni versenyek egyetlen kategóriában kerülnek kiírásra és a testsúlytól függően, a gokartba tett 

súlyokkal egyenlítődik ki a súly különbségből fakadó esetleges hátrány. Mivel a gokartban legfeljebb 

30 kg súly tehető, így az alsó súlyhatár 60 kg, míg felső határ nincs. Aki 90 kg feletti testsúllyal 

rendelkezik, az vállalja az ebből fakadó esetleges versenyhátrányt. 
 

 
Nevezési díj  



A nevezési díjat előzetesen, legkésőbb 2019. augusztus 31-ig a Hell Kart & Event Centerben lehet 

megfizetni készpénzben vagy bankkártyával! 
Az egyszeri nevezési díj: 100.000 Ft/Csapat 

 
Díjazás 
 

 
A 2019-es HELL Kart & Event Center csapatversenyén első három helyezést elért csapatot 

éremmel és az alábbi nyereményekkel díjazzuk: 

 

1. helyezett (főnyeremény): 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint készpénz 

2. helyezett: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint készpénz  

3. helyezett: 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint értékű AVALON ajándékutalvány 

 

CSAPATVERSENY - Szabályzat 
 
1. Részvételi feltételek:  
1.1. A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt, a Szervező felé semmilyen követelést és/vagy 

kárigényt nem nyújtható be. 
1.2. Szándékos károkozásért, illetve a szabályok be nem tartásából eredő károkért az anyagi felelősség 

a vétkes versenyzőt terheli.  
1.3. A versenyen indulóknak tisztában kell lennie, és be kell tartania a szabályzatban leírtakat.  
1.4. A futamokon a bukósisak viselése kötelező.  
 
2. Előzetes nevezés – részvételi szándék jelzése: 
2.1. A nevezés legkésőbb 2019. augusztus 31-ig személyesen a Hell Kart & Event Centerben, személyi 

igazolvány bemutatásával és a nevezési díj megfizetésével lehetséges! 
2.2. A nevezésnek tartalmaznia kell a csapat tagjainak a nevét. 

 

3. Mérlegelés:  
3.1. A mérlegelésnél a versenyző testsúlya kerül ellenőrzésre a magával vitt, súlyozásra alkalmas 

eszközökkel együtt.  Ezek lehetnek: a teljes menetfelszerelés a sisakkal, ülésbetét, valamint a bajnokság 

által biztosított súlyok. 
3.2. A mérleget a Szervezők biztosítják, a versenyzőnek, pedig lehetősége van a futamok előtt a 

mérlegen ellenőrizni, hogy eléri-e a megfelelő súlyt.  
3.4. Ha valaki a mérlegelésnél nem éri el a megfelelő súlyt, egy alkalommal megismételheti a 

mérlegelést. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehetséges.  
3.5. A versenyző mérlegelése – a futamot megelőzően – a mérlegelési ponton történik teljes 

menetfelszerelésben, a magával vitt súlyokkal együtt. 

3.6. A mérlegelésnél történő szándékos megtévesztés a futamból, vagy akár egész verseny sorozatból 

történő kizárást vonhatja maga után. 

3.7. Aki a mérlegelésnél nem éri el a kategóriájának a minimum súlyát, az a futamon az utolsó helyre 

lesz sorolva.  

 
4. Súlyozás:  
4.1. Súlyozni csak a Szervező által biztosított súlyokkal lehet.  
4.2. A súlyozás a verseny Szervezőinek feladata, a futamokat megelőzően. 
4.3. Nem számít tiltott súlynak: sisak, bordavédő, ruházat, ülésbetét, egyéb rendeltetésszerűen használt 

védőeszköz.  
 
5. Időtartamok:  
5.1.A futam: 1 x 8 perces időtartamú. 



       5 fordulóból áll a csapatverseny. 
Minden csapatnak az összes fordulón részt kell vennie! Az a csapat, amelyik valamelyik fordulón nem 

vesz részt, a teljes csapatversenyből kizárásra kerül. 
Minden csapattagnak legalább 1 mért kör időeredménnyel rendelkeznie kell. (Abban az esetben, ha csak 

egy mért eredménye van, akkor az kerül kiértékelésre.) 
 
5.2. Minden fordulóban egyszerre sorakoznak fel a csapat tagjai a pályán. Minden csapattag legjobb idő 

eredménye számít! (összeadjuk, majd osztjuk a csapat tagok számával) így átlagot nézünk! 
Az időeredmények alapján pontozunk a fordulókon! 
Pontozás: 
                1. hely 10p 
                2. hely  8p 
                3. hely  6p 
                4. hely  4p 
                5. hely  2p 
                6. hely  1p 
Az a csapat, amelynek a versenyzője az adott fordulón a legjobb időeredményt teljesíti, kap +1 pontot! 
                 
5.3. A gokartok minden alkalommal sorsolásos módszerrel kerülnek kiválasztásra. A versenyzőnek 

nincs lehetősége saját magának gokartot választani.  
5.4     Az időjárási körülmények alakulása miatt nem vállalunk felelősséget, csak akkor szakítjuk meg a 

versenyt, ha szélsőséges időjárási körülmények vannak! 
             Megszakítás esetén törlődnek az adott forduló addig elért eredményei, és az egész fordulót meg kell 

ismételni. 

 
6.  Eredményhirdetés: 
 
Eredményhirdetésre az utolsó fordulót követően, 2019. szeptember 22-én a helyszínen kerül sor. 

  
7. Esetlegesen felmerülő egyéb rendelkezésekről a versenyekkel kapcsolatban a 

pályafelügyelők/gokartkezelők rendelkezhetnek.  (pl. Nem fair módon versenyzés esetén kitiltás, 

stb...) 

 
8. Különleges félbeszakítás:  
8.1. Ha a futamon különleges esemény történik, és bárki testi épsége veszélyben van, akkor a futamot 

le kell állítani.  
 
9. A forduló elhalasztása: 
9.1. Szélsőséges időjárási körülmények, vagy előre nem várt különleges események miatt a 

versenyfelügyelő a futamot törölheti, félbe szakíthatja vagy elhalaszthatja.  

9.2. Amennyiben a futam során a pálya csúszik, vagy annak használata nem biztonságos, úgy a 

versenyfelügyelő elhalaszthatja a futamot. Az elhalasztásról, illetve a futam megrendezésének új 

időpontjáról minden nevező e-mailben kap értesítést legkésőbb a verseny napján délelőtt 11 óráig. 

9.3. A kedvezőtlen időjárás miatt bekövetkező félbeszakítás esetén szintén e-mailben kap értesítést 

minden nevező a forduló új időpontjáról. 

9.4. Amennyiben a forduló törlésre kerül, úgy az nem kerül megrendezésre egy későbbi időpontban.  

 
Általános Sportszabályok: 
 
Viselkedés a pályán:  
A zászlójelzések ismerete szükséges:  

 
- Kék zászló (betartva): (egy vagy több gokartra vonatkozik) Gyorsabb gokart közeledik mögötted, le 

akar körözni, készülj fel az elengedésre. Ha már közvetlenül mögötted van, azonnal engedd el.  



- Kék zászló (lengetett): (egy vagy több gokartra vonatkozik) Gyorsabb gokart mögötted, a következő 

lehetséges helyen azonnal engedd el! A kék zászló mindig a leköröző előtt lévő lekörözendő 

versenyzőnek szól. A kék zászló alatt tilos a pozíciószerzés (kék zászlós szabály, lásd lejjebb).  
- Sárga zászló: veszély a pályán, készülj fel a kikerülésre. Előzni tilos, kivéve természetesen a kicsúszott 

versenyzőt. Hatálya a lengetés helyétől, az esemény helyéig, de maximum a fél pályán keresztül tart.  
- Piros zászló: A futam félbeszakítása. Aki meglátja a piros zászlót, annak ezt kézfeltartással jeleznie 

kell a mögötte jövőknek, lassítania kell, majd a rajtrácson meg kell állnia. Ha nem indokolt, tilos 

azonnal, hirtelen megállni, balesetveszélyes helyzetet teremtve ezáltal. - Fekete-fehér zászló (átlósan 

elválasztva): utolsó figyelmeztetés.  
- Fekete zászló + rajtszám (gokartszám): kizárás.  
- Kockás zászló lengetve: verseny vége.  

 
Kék zászlós szabály:  

Futamon: tilos a pozíciószerzés. Ez vonatkozik a leköröző és lekörözendő versenyzőkre is, akik azonos 

körben vannak. Az előzési tilalom az egy körön belül lévőkre vonatkozik, és addig áll fenn, amíg a 

lekörözés után a versenyzők fel nem veszik a versenytempójukat. Tilos azt az előnyt előzésre használni, 

ami közvetlenül a lekörözésnek köszönhetően alakult ki. Tilos a lekörözendő részéről: - hirtelen fékezés, 

amelyre a leköröző nem számíthat - több kanyaron keresztül feltartani a lekörözőt Tilos a leköröző 

részéről: - a lekörözendő versenyző leszorítása, kiterelése  

 
Alapfogalmak  
Lökés: akkor következik be, amikor két gokart összeér, és az összeérés következtében egyik vagy 

mindkét gokart lendülete vagy iránya megváltozik.  
Tolás: amikor a támadó gokartja hosszabb ideig összeér a védő gokartjával, és megváltoztatja ezzel 

védő gokartjának sebességét, vagy irányát, esetleg kis időre megakadályozza annak lassulását.  
Terelés: a másik gokart irányának megváltoztatására tett kísérlet anélkül, hogy a két gokart összeérne. 

Ha összeérnek, és az összeérést előidéző versenyző gokartja erőhatást gyakorol a másik gokartra, 

onnantól kezdve leszorításról beszélünk.  
Leszorítás: a másik gokart irányának megváltoztatására tett kísérlet úgy, hogy a két gokart 

folyamatosan összeér, és erőhatást gyakorol a másik gokartra.  
Védő: Az a versenyző, aki a futamon előkelőbb pozícióban van az előzési manőver kezdetekor. Egy 

vagy több gokart - egy időben történő - előzési kísérlete esetén mindaddig védőnek minősül, amíg az 

egyes támadó(k) az előzést be nem fejezték.  
Támadó: Az a versenyző, aki a futamon hátrébb lévő pozícióban van az előzési manőver kezdetekor. 

Egy gokart előzési kísérlete esetén mindaddig támadónak minősül, amíg az előzést be nem fejezte.  

 
Az előzés és a védekezés szabályai 

 
A Védő részére:  
- Ha a védő nem, vagy nem megfelelően védekezik, számítania kell rá, hogy a támadó előzési manőverbe 

kezd. Fel kell készülnie rá, hogy egy esetleges előzési kísérlet esetén helyet kell biztosítania a 

támadónak, nem szoríthatja le, nem mehet neki kanyarodás közben.  
- Egy előzési kísérletnél, ha a támadó gokartjának első tengelye a védő gokartjának hátsó tengelyével 

egy vonalban van (továbbiakban „fél gokarttal bent van mellette”), a védőnek helyet kell hagynia a 

támadó számára, nem húzhatja rá a gokartot.  
- Egyenes részen, illetve olyan, nagy ívű kanyarokban, ahol lassítás nélkül is el tud kanyarodni két gokart 

egymás mellett, nem kell bent lennie fél gokarttal mellette, amennyiben a támadó már centikkel a védő 

mellé ér, a védő nem szoríthatja le őt.  
- Tilos a többszöri irányváltás. A védő egyszer válthat irányt a két kanyar közötti egyenes részen. A 

választott ívről csak akkor térhet vissza az ideális ívre, ha ezzel nem akadályozza a támadót.  
- Tilos a támadó leszorítása, és az az irányú törekvés, hogy a támadót a falba, vagy a pályáról kivezesse.  
- Tilos az arra irányuló magatartás, hogy a támadót fékezéssel, vagy lassítással megzavarja azokon a 

helyeken, ahol ezt semmi sem indokolja.  



 
A Támadó részére:  
- Tilos a védő sorozatos lökdösése. Ha a lökésből vagy tolásból a támadónak előnye származik, az 

egyértelműen szabálytalan, de a sorozatos lökések, amelyek nem járnak pozícióvesztéssel a védő 

részéről, azok is büntetést vonhatnak maguk után.  
- Tilos a védő leszorítása, és az az irányú törekvés, hogy a védőt a falba, vagy a pályáról kivezesse. - 

Szabálytalan az az előzés, amely a pálya elhagyása miatt megszerzett előnynek köszönhető. A pálya 

elhagyásának számít, amikor az első kerék teljes mértékben elhagyja a pályát.  
Pálya: aszfaltcsík és a szegélykő. Nem számít pályaelhagyásnak addig a pillanatig, amíg a kerék a 

pályához ér.  
- Tilos az előzési manőver „bebújás” részét olyan sebességgel tenni, hogy ezzel a védőt lelökje a 

kanyarodó ívéről, vagy az ütközés következtében úgy belassítsa őt, hogy emiatt az hátrányba kerüljön. 

Kivétel ez alól, ha a védő nem védekezik megfelelően, és úgy kanyarodik, hogy nem veszi figyelembe 

a támadó manőverét.  

 
Egyéb viselkedési normák a versenyen 
 - Egymás mellett haladásnál (csata) mindkét versenyzőtől elvárt a másik iránti tisztelet, és az arra való 

törekvés, hogy minél közelebb, és párhuzamosan próbáljon meg haladni az ideális ívvel. Nem elfogadott 

egy irreális ív választása, amely arra irányul, hogy a másik versenyzőt kiszorítsa a pályáról.  
- Tilos a leköröző versenyzők jelentős akadályozása lekörözésnél.  
- Ha egy versenyző kicsúszik, a korlátnak ütközik és nem tudja folytatni a versenyt feltartott kézzel jelzi. 

Kiszállni a gokartból csak akkor szabad, ha meggyőződött arról, hogy ezzel nem okoz balesetveszélyes 

helyzetet.  
- Kicsúszás vagy lassulás után a versenybe csak akkor kapcsolódhat vissza, ha meggyőződött arról, hogy 

ezzel senkit sem tart fel, nem okoz balesetveszélyes helyzetet. Amíg nem gyorsul fel versenytempóra, 

nem akadályozhatja a többieket.  
- Leintés után tilos: a hirtelen, nagy erejű, indokolatlan fékezés; a még versenyben lévők akadályozása 

a befutónál; versenytempóban közlekedni a levezető körben; a gokartból kiszállni a boxba érkezés előtt; 

szándékosan megpördülni, az aszfaltcsíkot elhagyni.  
- Verseny ideje alatt a versenyzőknek tilos bármilyen szeszes ital fogyasztása. Az a versenyző, aki 

alkoholt fogyaszt, az a nap további részében már nem ülhet bele a bajnokság gokartjaiba, a nevezési díj 

pedig nem kerül visszatérítésre.  
A verseny során, aki bármilyen vitás esetet tettlegességgel próbál megoldani, az – ennek 

mértékétől függően – figyelmeztetéssel, kizárással, vagy akár a bajnokságból való végleges 

kitiltással büntethető. Ez vonatkozik egyaránt a versenyzőkre, és az őket kísérő személyekre is.  

 
Büntetés mértéke:  
A büntetés mértéke mindig az adott szituációtól függ.  
A büntetés lehet: egy vagy több hellyel történő hátrasorolás, a hátrányba kényszerített versenyző mögé 

sorolás, a futam utolsó helyére sorolás, kizárás. Azonnali kizárás esetén nevezési díjat nem kötelező 

visszatéríteni. Olyan esetekben, amikor nem megállapítható, de valószínűsíthető valamely versenyző 

felelőssége, úgy neki figyelmeztetés adható. Figyelmeztetés esetén nem jár azonnali büntetés. A 

harmadik figyelmeztetésnél a versenyző automatikusan egy helyes büntetést kap. Egy futam alatt több 

figyelmeztetést is lehet kapni. Ha valakinek van már figyelmeztetése, és kap egy büntetést, ezzel az 

addigi figyelmeztetései nem tűnnek el. Amennyiben a versenyző párhuzamosan több kategóriában is 

indul, a figyelmeztetései külön kategóriánként számolandók, azok nem adódnak össze.  
 
Viselkedés a boxutcában  
A boxba beállásnál a sebességet nagymértékben csökkenteni kell, kézfeltartással jelezni kell a többi 

versenyzőnek a kiállás tényét, és figyelni kell a segítő személyzet testi épségére. A megállás a boxutca 

túloldalán történik a behaladás sorrendjében. A bokszutcában tilos a nagysebességű haladás. A boxból 

kiállásnál a pályán érkező versenyzőnek van elsőbbsége.  
 

10. Információ a csapatversenyről: 



 

A hivatalos Versenykiírás megtalálható az alábbi oldalakon:  

1. http://avalonpark.hu/gokart/,  

2. https://www.facebook.com/hellkart/, továbbá 

3. a HELL Kart & Event Centerben. 

 

11. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok (adatvédelem):  

 

A csapatverseny során történő adatkezelések a Szervező HELL Kart & Event Center rendszerében a 

gokartversenyek lebonyolítása céljából végzett adatkezelésre alapulnak. A csapatversenyen való 

részvétellel a versenyző megerősíti, hogy érvényesen hozzájárul a HELL Kart & Event Centerben való 

adatkezeléshez, és csapatának nyertessége esetén a róla készült fénykép/videofelvétel nyilvánosságra 

hozatalához. 

A csapatversenyen való részvételi jogosultságot, illetve a nyeremény átvételének jogosultságát a 

Szervező személyi igazolvány és lakcímkártya, valamint a blokk/nyugta megtekintésével ellenőrzi. 

 

A személyes adatok kezelője: AVALON PARK Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly körút 1. 1.em. 

2.) 

Az adatkezelés célja: a csapatversenyen való részvétel, a részvételi jogosultság ellenőrzése, a 

nyeremények átadása, promóciós célból nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, 

kapcsolattartás – továbbá az érintettek külön, kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelő saját és üzleti 

partnerei gazdasági reklámját is tartalmazó, a gokart pálya használati szokások és a regisztrációkor 

megadott adatok alapján személyre szabott e-mail hírlevelek küldése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, ezen felül a hírlevél küldéshez adott 

hozzájárulás esetén továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény (reklámtörvény) 6. § (5) bekezdése, valamint 

a nyertes személyek adatai tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám, nem, 

születési dátum, legjobb idő, pontok száma, utolsó látogatás dátuma, körök száma, befizetett összegek, 

hozzájáruló nyilatkozat aláírással, valamint fénykép és videofelvétel. 

 

Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve, lakcímükből településük neve és fényképe, valamint a 

nyeremény átadásáról készülő fénykép és videó közzétételre kerülhet a http://avalonpark.hu/ 

weboldalon, a HELL Kart & Event Center és az Avalon Park Facebook oldalain a 

https://www.facebook.com/hellkart/ és a https://www.facebook.com/avalonparkhungary/ címeken, 

továbbá az Avalon Park YouTube csatornáján a 

https://www.youtube.com/channel/UCY8WLZScfPTm3P8Mr0iEsvw címen. 

 

Az adatkezelés további, részletes szabályait a https://avalonresort.hu/hu/adatkezeles weboldal 

tartalmazza. 

 

Jogok, jogorvoslati lehetőségek: 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását, a reklámok 

fogadásához adott hozzájárulásának visszavonását. 

 

Az AVALON PARK Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, személyiségi jogi sérelem esetén az 

érintett sérelemdíjat követelhet. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el.  

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élni lehet. Címe: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu. 

 

Miskolctapolca, 2019. 06.03. 

Szervező 

https://avalonresort.hu/hu/adatkezeles
http://www.naih.hu/


 


