
                                                         Gokart bajnokság – Rallycross  

 

 

Nevezés menete: 

 

A detianrx.hu – Dokumentumok – Általános Szerződési feltételek ( korhatártól függően )  a  kitöltve 

aláírva visszaküldeni a detianrx@gmail.com   email címre ! 

 

Fontos !!  A  nevező életkora 13 kortól  és magasságának  min 130cm kell lennie ! 

 

Nevezési Díj befizetése a Detian KFT számlaszámára történik. A Nevezési Díj  21.000Ft  bruttó - a 

gokart bajnokság selejtezőre  --  majd tovább jutás esetén az év végi Szuperdöntő részvételi díja is 

21.000Ft bruttó 

 

 

A Gokart bajnokság  év végi Nyertese a következő naptári évben   a  Rallycross OB futamán  a 

DetianRX versenyzőjeként – a DetianRX szponzoráltjaként indul egy versenyen.  

 

A fenti három pont teljesülése után a versenyző nevezése elfogadott a DetianRX tehetségkutató 

sorozatra. 

 

Gokart Bajnokság: 

A Vírus helyzetre való tekintettel jelenleg Gokart bajnokság részvételéhez egy amatőr versenyzői 

igazolás / igazolvány szükséges . Ezt a DetianRX intézi a nevezőknek ( ezzel az igazolással a 

bajnokságon kívül is jogosult lesz gokartozni , a gokart pályák árlistája alapján ami nem a DetianRx  

terheli )  

A bajnokság selejtezőin veresenynaponként 22-25 nevező indulhat , amelyek hétvégi napokon 

kerülnek  megrendezésre. Versenyruhát illetve védőfelszerelést a Gokart pálya biztosítja. 

Helyszínre érkezve az adminisztráción a befizetést igazoló emailt vagy számlát be kell mutatni. 

A verseny lebonyolítás   2 – 2 1/2 órát  vesz igénybe. 

Rövid eligazítás és szabály ismertetés után bemelegítés majd csoportokra bontva a verseny 

következik. 

Két csoportban lesz a selejtező megrendezve , mindkettő csoportból az első öt helyezett jut tovább a 

döntőbe . 

A döntő első három helyezettje kupát kap.  

mailto:detianrx@gmail.com


A döntő első 5 helyzettje külön díjjazásban részesül és  tovább jut az év végi Szuper Döntőbe. 

A  leggyorsabbak az év végi Szuperdöntőben dönthetik el ki  az aki lehetőséget kap hogy 2022 ben 

Rallycross autóba üljön a junior kategóriában. 

 

Az éles bevetés elött több alkalommal is  lehetőséget biztosítunk egy zárt pályán arra hogy 

megismerkedjen a versenyautóval illetve megtanulja a rallycross alapjait. 

 

Rallycross: 

A versenyzőnek sportorvosi igazolással kell rendelkeznie , majd a verseny elött egy szabályismereti 

vizsgát kell tennie .  

Ezek után pedig nincs más dolga a pilótának csak tövig nyomni a gázt!! 

 

 

 

Bugovits Zoltán  

DetianRX 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


