
 
 

Kocsitoló verseny - versenykiírás 2018. 
 

Női csapatok részére 
 
 
 
1. Résztvevők köre: 
 
Versenyen előzetes nevezés alapján, korhatár nélkül, saját felelősségre bárki részt 
vehet. 
 
Rúdnál csak 15 év feletti hölgy futhat. A 18 év alatti kiskorúak nevezéséhez szülői 
írásbeli hozzájárulás szükséges, amelyet már a nevezéskor mellékelni 
szíveskedjenek. 
 
 
2. A versenyzőkre vonatkozó feltételek: 
 
A verseny jellegéből adódóan AMATŐR, de fizikailag jól felkészült, egészséges 
versenyzőket várunk.  
 
Kocsik kipróbálására, verseny helyszínének megismerésére a futamokat megelőző 2 
héttel délutánonként lehetőséget biztosítanak a szervezők. 
 
Egyeztetni a következő elérhetőségeken lehet: 

Kaszál Petra 3630/424-9368 
nemzetkozikfesztival@gmail.com 

 
 
3. A verseny nevezési díja: 
 
7.000,- Ft / csapat. 
 
 
4. A versenyre való jelentkezés módja és határideje: 
 
A nevezéseket (regisztrációs lapot és a befizetést igazoló bizonylatot) postai úton 
Önkormányzat címére (2898 Kocs Komáromi út 5.), vagy a 
nemzetkozikfesztival@gmail.com email címre várjuk 2018 június 30-ig.  
 
A nevezési lapot (mely tartalmazza a csapattagok adatait) és a szükséges szülői 
hozzájárulást a szombati előfutam napján a regisztrációnál kell leadni. 
 
Kérjük ügyeljenek a nyomtatvány pontos kitöltésére, és a nevezési határidőre! 
 
 
 
 



5. Verseny leírása és helyszíne: 
 
Előfutam: 
Kocs községben a Komáromi út elejétől a Faluház előtti célig. Távolság kb 350 m.  
 

 
 
 
 
Döntő: 
 
Kocs községben a Tájháztól (Kossuth utca) a Faluház (Múzeum) előtti CÉLIG, 
Távolság kb. 1.300 m. (a Kossuth utcáról közvetlenül jobbra kanyarodva a Komáromi 
útra, nincs benzinkút forduló).  
 

 
 
 
 
 
 



6. A verseny ideje: 
 
Sorsolás:  2018. július 14-én (szombat) 14.30 órakor  
Regisztráció   2018. július 14-én (szombat)  15.00-16.00-ig  
Előfutam, rövidtáv:  2018. július 14-én (szombat)  17.00 órától 
Döntő:   2018. július 15-én (vasárnap)  16.00 órától 
 
 
7. Előfutam: 
 
Az előfutam indulási sorrendjét sorsolással dönti el a versenybizottság. 
 
A csapatokat 5-ös csoportokban 2 percenként indítják.  
 
Lebonyolítás: a csapatok a célból a rajthoz maguk tolják át a szekereket az 5-ös 
csoportok befutását követően.  
 
A versenyzés időmérés alapján történik. 
 
 
8. Döntő 
 
Az előfutamon elért időeredmény alapján a leggyengébb időt teljesített csapat kezd 
és a legjobb időt futó csapat indul utoljára. A döntő távja 1.300 méter.  
 
Lebonyolítás: a rajthoz a szekerek tréleren jutnak el. 
 
A vasárnapi napon elért időeredmény adja kizárólagosan a végleges helyezést. 
 
 
9. A versenyző csapatok létszáma 
 
Nevezhető maximum 9 fő, minimum 7 fő. Mindkét nap az előzetesen lejelentett 
névsorban szereplők vehetnek részt a versenyben. 
 
Előfutamban: 
Egy csapat 5 versenyzőből áll, melyből egy fő a kocsit irányítja elől, 4 fő pedig tolja.  
 
Döntőben: 
Egy csapat 7 versenyzőből áll, melyből egy fő a kocsit irányítja elől, 6 fő pedig tolja.  
 
Az előfutamban csere lehetőség nincs! A döntőben 1 fő csereszemély lehetséges, 
akit a versenybíró megkülönböztető mellénnyel jelöl meg. 
 
A cserét a pálya erre kijelölt helyén lehet végrehajtani. A váltás 10 m-en belül 
lehetséges, melyet a rendezők jól láthatóan kijelölnek. A versenybizottság ellenőrzi a 
váltás szabályosságát (Henzer Fogadó előtt). Csere máshol nem lehetséges. Csere 
nélkül is végigfutható a versenytáv. A csereszemélynek nem kell végigfutnia a távot, 
a váltás helyén várhatja be csapatát.  
 
 
 



10. A versenyben résztvevő kocsikra vonatkozó előírások 
 
A kocsik súlya: 350 kg (rögzített súllyal), amit jegyzőkönyvvel hitelesítenek a 
versenyt megelőző mérlegelés során. 
 
A kocsikat a résztvevő települések és a rendezők biztosítják. Hozott kocsikat 
legkésőbb péntek reggelig a Komáromi úton lévő Múzeum udvarába kell beszállítani, 
ellenőrzés, mérlegelés céljából.   
 
A kocsikon a települések feliratát, zászlaját a részvevők elhelyezhetik. A kocsikat 
kétkarú húzókarral és tolórúddal kell ellátni. A kocsikereket golyóscsapággyal tilos 
felszerelni. 
 
A nevező csapat által felkészített kocsit a felkészítő csapat használhatja 
elsődlegesen. 
 
Annak a nevező csapatnak, mely nem készít fel a versenyre saját kocsit, a rendezők 
gyakorlásra és a verseny idejére kocsit biztosítanak. A gyakorlásra a 2. pontban 
leírtak érvényesek. A verseny idején a beérkező kocsit vehetik igénybe, kivétel ha a 
saját kocsit felkészítő csapatnak szüksége van rá. 
 
 
11. A versenyzőkre vonatkozó előírások 
 
Kötelező megjelenés: csapatonként egyforma sportos öltözék. 
 
 
12. Kizárás, időbüntetés 
 

• a rögzített súly elhagyása esetén, 
• ha a kocsi a futam ideje alatt megáll, 
• sportszerűtlen magatartás, illetve nem megengedett eszköz 

igénybevételekor,  
• benevezett, de nem versenyző csapattárs, bármilyen segítséget nyújt,  
• nem megfelelő helyen történő váltás esetén, 
• ha megkülönböztető jelzés nélkül áll be váltónak, 
• a nevezési lapon nem szereplő, illetve a regisztrációban nem szereplő 

személy szereplése esetén 
• a kocsi a versenyzők hibájából nem érkezik be a célba 
• célvonalon áthaladás után a kocsi húzókarjának nem megfelelő átadása 

esetén: a kar elengedése, földre dobása, (a segítők nem tudják átvenni, 
megfékezni a szekeret) 

• ittas állapotban történő versenyzés esetén 
• csapat késve jelenik meg a sorsoláson, regisztráción 

 
A büntetés mértékét a versenybizottság jogosult eldönteni. 
 
 
 
A verseny ideje alatt a szükséges egészségügyi ellátás biztosított!  


