IMBRA Endurance 2021 – fontosabb szabályok magyarul
1. Futamok és indulószámok
A futamokon 12 versenyző indulhat (azonban az időre és a nevezők számára való tekinte el a rendező
max. 13 főt is engedélyezhet egy-egy futamon). Ado kategóriában 12-nél több nevező esetében kb.
egyenlő létszámú előfutamokra kell osztani a versenyzőket. (Magyarországon a speciális pontrendszer
mia - előfutamok eredményével is lehet pontokat szerezni - általában arra törekszünk, hogy 12-nél
kevesebb induló esetén is legyenek előfutamok).
Ha egy kategórián belül minimum 36 versenyző indult és az idő engedi, akkor B döntő kerül
megrendezésre az alábbiak szerint:
- az előfutamok alapján a legjobb 10 versenyző egyenesen az A döntőbe kerül;
- a következő 12 versenyző (11-22) a B döntőbe;
- a B döntő legjobb első 2 helyeze je jut az A döntőbe a 11-12. pozíciókba;
- a B döntő 20 vagy 30 perces is lehet (a rendelkezésre álló időnek megfelelően).
Egy versenyző helyét a döntőben akkor vehe át az eredménylista alapján következő versenyző, ha az
erede versenyző hajója (hajótestje) javíthatatlanul sérült. Ebbe a körbe az egyéb mechanikai hibák
nem tartoznak bele.
Az egy kategóriába tartozó futamokat egymás után kell megrendezni azért, hogy ugyanolyan
vízviszonyok legyenek biztosítva.
2. Start procedúra
A motormelegítési idő 3 perc.
A főbíró az alábbiakat mondja be:
- indul a motormelegítés (start of prepara on me)
- még 1 perc (1 minute remaining)
- 30 másodperc (30 seconds remaining)
- motorokat leállítani (dead engines)
- pár másodperc múlva start (we will start in a few seconds).
3. A futamok ala bemondo /jelze információk
A 20 perces futamok ala a főbíró az alábbiakat közli a versenyzőkkel:
- 10 perc telt el, 10 perc van még vissza
- 15 perc telt el, 5 perc van még vissza
- 3 perc van még hátra
- 1 perc van még hátra
- vége a futamnak.
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A 30 perces döntők ala a főbíró az alábbiakat közli a versenyzőkkel:
- 10 perc telt el, 20 perc van még vissza
- 20 perc telt el, 10 perc van még vissza és bejelen a kék zászlós szabály hatálya alá tartozó
hajókat
- 5 perc van még hátra
- 3 perc van még hátra
- 1 perc van még hátra
- vége a futamnak.
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Amennyiben lehetséges, akkor a főbíró bemondja az álló hajókat és mentőcsónakokat is, azonban a
vezető felé ezek jelzésének a felelőssége teljes mértékben a mechanikusé. A főbíró csak a lényeges
információkat közli, ezzel is lehetővé téve, hogy a vezető és a mechanikus teljes mértékben a saját
versenyére tudjon gyelni.
A futam ideje ala a hátralévő időt és a versenyzők körszámait lehetőség szerint kive tőn is meg kell
jeleníteni.
A körlevonásokat az eredménylistán is egyértelműen jelezni kell.
4. Futamok leállítása és újraindítása
A futam idején belül a futam megszakítására a főbíró jogosult indkolot esetekben (pl. elszabadult
bója, kedvezőtlen időjárási viszonyok). A megszakítást a főbíró hangjelzéssel jelzi a versenyzőknek (a
futamidőt is megállítja), a versenyzők befejezik a körüket (az ehhez szükséges időt a körszámlálók
minden versenyző esetében rögzí k), kijönnek és leállítják a motorokat.
A megszakítás időtartama ala ( start procedúra újrakezdéséig) a hajókon dolgozni los!
5 percen belül megszakíto futam esetén a futam teljesen újraindul, 5 perc utáni megszakítás esetén
a futam a megszakítás időpontjától folytatódik.
Amikor a megszakításra okot adó körülményt megszünte ék vagy megszűnt, akkor a főbíró jelzi a
hátralévő időt és kezdetét veszi a start procedúra.
5. Starthelyre való visszatérés, starthely elhagyása
A versenyző hajójával a futam ideje ala bármikor visszatérhet a starthelyre, de ezzel versenytársait
nem zavarhatja, akadályozhatja a versenyzésben, ellenkező esetben sárgalapos gyelmeztetésben
részesül.
A versenyző vagy a mechanikus elhagyhatja a starthelyét azért, hogy a mentésből visszahozo hajóját
összeszedje, vagy valamilyen pótalkatrészt hozzon. Más versenytársat ebben az esetben sem
zavarhat, akadályozhat.
A vezető és a mechanikus nem hagyhatja el addig a kijelölt starthelyét, amíg a hajójuk a vízen
(versenyben) van.
Amíg a hajó a vízen van, addig a mechanikus nem érinthe meg az adót.
6. Bója kihagyása, ismételt megkerülése, bójába való beleállás, startszám elvesztése
Ha egy versenyző kihagy egy bóját és nem kerüli meg ismét, akkor 1 körös levonást kap.
A bója ismételt megkerülésekor fokozo gyelemmel kell eljárni a visszaforduló hajó vezetőjének!
Visszafordulás és a bója ismételt megkerülése csak úgy lehetséges, hogy az mások versenyét ne
befolyásolja, ellenkező esetben sárga lapos büntetést eredményez. Ha egy bója ismételt
megkerülésekor, annak közvetlen eredményeként egy másik versenyzőtárs hajója le is áll, akkor ez
piros lapos büntetést (tehát a futamból való kizárást) von maga után.
Ha egy hajó beleáll a bójába, akkor a motort kötelezően le kell állítania. Amennyiben ezt a versenyző
nem teszi meg, úgy szintén piros lapos büntetést kaphat.
Amennyiben a versenyző a hajóról elveszí a startszámát, úgy az ado kört be kell fejeznie és ki kell
jönnie, hogy új számot tegyen fel. Ha a továbbiakban is a vízen marad startszám nélkül, akkor azok a
körök nem érvényesek.
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7. Általános vezetési szabályok
A lassabb hajót mindkét oldalról meg lehet előzni. Az előzés során a lassabb hajó nem változtathat a
vonalán és nem szabad akadályoznia a gyorsabb hajót az útján. A gyorsabb hajó az előzést követően 3
hajóhossznyi távolság elérését követően sorolhat be a lassabb hajó elé, ld. a következő ábrán:

Amikor több hajó szorosan együ , egymás melle megy, akkor minden versenyzőnek a saját vonalán
kell maradnia. A másik versenyző elé bevágni, vagy más módon szándékosan akadályozni nem
megengede . A helyes ívválasztásokat ld. a követlező ábrán:

Ha több hajó érkezik meg egy bójához, akkor a bójától számíto 5 hajóhossz távolságon belül a
versenyvonalon (belül) haladó hajóé az elsőbbség a kanyar bevételekor (tehát ezen a távolságon belül
a külső íven lévő hajó már nem akadályozhatja, nem vághat be elé), ld. a következő ábrán:
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8. Mentőcsónak és stég megközelítése, gázelvétel
A mentőcsónaktól és a stégtől legalább 3 méteres távolságot kell tartani. Amennyiben ez nem
lehetséges, akkor a gázt kötelezően és érezhetően le kell venni.
Mentőcsónaknál csak abban az esetben lehet előzni, ha a mentőcsónak 2 különböző oldalán van a 2
érinte hajó. Amennyiben a mentőcsónak azonos oldalán van a 2 hajó, akkor nem szabad előzni, vagy
véletlen előzés esetén a nyert pozíciót vissza kell adni. Ennek elmulasztása esetén a büntetés 1 kör
körlevonás.
A versenyzőnek képesnek kell lennie arra, hogy a hajón a gázt bármikor levegye, amikor az a vízen
van. Ennek bemutatására a bírók bármikor megkérhe k. Amennyiben ennek a kérésnek nem tud
eleget tenni, úgy a futamból kizárásra kerül és a futam hátralévő részét a pálya olyan részén kell
töltenie, ahol a többi versenyzőt nem akadályozza. A versenyző akkor is kizárásra kerülhet, ha a gázt a
futam végén nem tudja használni és emia nem tudja a hajót biztonságosan visszahozni a stéghez.
9. Kék zászlós szabály
A szabály lényege, hogy a dobogós helyekért küzdő versenyzők a döntő utolsó 10 percében szabad
utat kapnak a többiektől. Ennek részletei:
- csak a döntő utolsó 10 percében kell alkalmazni, előfutamban nem
- főszabályként az első 3 helyeze versenyzőre vonatkozik az így kapo automa kus
előnyszabály, továbbá azokra a versenyzőkre is, akik a 3. helyeze el azonos körön vannak,
tehát a dobogóért küzdenek.
Alkalmazása során a főbíró folyamatosan jelzi, hogy melyik hajókra vonatkozik a kék zászlós szabály.
Amennyiben egy hajó nem tesz eleget a kék zászlós szabálynak (nem engedi el a futamban vezető
hajókat), úgy egy kék lapot mutatnak fel neki, ami gyelmeztetésként szolgál, hogy tartsa be a
szabályokat és térjen ki. Ha az utasításnak nem tesz eleget, vagy a kék zászlós szabályt másodszor is
megszegi, akkor 1 kör levonásban részesül.
A kék zászlós szabály alkalmazása esetén óvásnak nincs helye.
10. Figyelmeztetések, büntetések
a) sárga lap
A főszabály az, hogy sima, körlevonást nem jelentő sárga lap olyan incidensek okozójának jár, amelyek
a 7. pontban kifejte általános vezetési szabályokba ütköznek, de amelyek során a vétlen versenytárs
hajója nem áll le, és a versenyére más meghatározó módon sincs nega v hatással az eset (pl. nem
tört el a hajócsavarja, nem kényszeríte e veszélyes manőverre, stb).
b) sárga lap -1 körrel (1 kör levonás)
Az egy kör levonásos büntetést akkor kapja a versenyző, ha másodszor szegi meg a 7. pontban
részleteze általános vezetési szabályokat, vagy ha:
- egy másik versenyzőtársa versenyét meghatározó módon nega van befolyásolja
- átmegy egy leállt hajón, amelyet a főbíró már korábban bemondo ;
- a mentőcsónak azonos oldalán előzi meg versenytársát és nem adja vissza az így nyert
pozíciót
- a kék zászlós szabály ala a szabály megszegése utáni első gyelmeztetést (kék lapot) követő
második alkalommal.
c) sárga lap -2 körrel (2 kör levonásos)

ti

tt

tí

tt

tt

tí

fi

ti

fi

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

4

d) kék lap
Kék zászlós szabály gyelemen kívül hagyása (első alkalommal).
e) stop and go büntetés
Stop and Go büntetés kerül kiosztásra ha egy versenyző a mentőcsónak vagy a stég 3 méteren belüli
körzetében nem veszi vissza érezhetően a gázt.
A mentőcsónakosok a stéghez visszatérve jelzik a bírónak, ha Stop and Go büntetést tartanak
szükségesnek. A Stop and Go büntetés kiosztása követően a versenyzőnek a körét be kell fejeznie, a
hajót ki kell hoznia, a motort le kell állítani és a hajót az állványra kell helyezni. Ezt követően ismét
indíthatja a motorját és csatlakozhat a versenyhez.
Ha egy versenyző egy versenyen belül 3 Stop and Go büntetést kap, akkor piros lapot kell neki adni és
kizárják a futamból (egy ado futamba tehát csak két stop and go után lehet visszatérni, a harmadik
alkalommal már nem).
11. Kizárások (piros lap)
Ha egy hajó megérin a mentőcsónakot, akkor a versenyző piros lapot kap és kizárják az ado
futamból. Ekkor a hajónak 2 körön belül vissza kell térnie a rajthelyére.
Ha egy versenyző hajója másodszor is hozzáér a mentőcsónakhoz (értelemszerűen másik futamon),
akkor egy második piros lapot kap és kizárják a versenyből. A hajóját ebben az esetben is 2 körön
belül ki kell vennie a vízből. A versenyző ezután más kategóriában sem indulhat már az ado
versenyen.
Ha egy bója ismételt megkerülésekor, annak közvetlen eredményeként egy másik versenyzőtárs hajója
leáll, akkor ez piros lapos büntetést (tehát a futamból való kizárást) von maga után.
Ha a bírók úgy gondolják, hogy egy versenyző nem tudja megfelelően irányítani a hajóját, akkor
gyelmezte k a versenyzőt. Amennyiben a versenyző vezetése nem javul, akkor kizárhatják a
futamból.
Egy másik versenyző szándékos kiütése esetén szintén piros lapos büntetés kerül kiosztásra és a
versenyzőt kizárják az egész versenyből (másik kategóriában sem indulhat a továbbiakban).
Sportszerűtlen, zavaró, agresszív magatartás nem tanúsítható a verseny során. Másik versenyzővel,
bíróval vagy mechanikussal nem lehet kiabálni, ilyen magatartás piros lapos büntetést és az egész
versenyből való kizárást von maga után (másik kategóriában sem indulhat a továbbiakban). Ezt a
büntetést nem csak a versenyző, hanem a mechanikus (vagy mindke en) megkaphatják. A
mechanikus büntetése esetén ő szintén az egész versenyből kizárásra kerül (és ebben az esetben a
versenyzőnek is fel kell adnia az ado futamot, mivel mechanikus nélkül nem versenyezhet).
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2 kör levonásos büntetés kerül kiosztásra, ha a versenyző a 7. pontban részleteze szabályokat
harmadszor is megszegi, illetve ha szabálytalan manőverével a versenyzőtársa hajójának megállását
okozza.

Magyar Bajnokság lebonyolítása
A bajnoki versenynaptárt, valamint a bajnoki pontozási rendszert a Szekcióvezető javaslatára a
közgyűlés fogadja el. Magyar bajnokot minden kategóriában jellemzően minimum 3 forduló esetén
hirdetünk, ha ennél több fordulót tudunk rendezni, akkor a leggyengébb versenyeredmény minden
versenyző esetében kiesik a végső pontszámból.
Bajnoki pontrendszer
Abszolút értékelés:
Az egy verseny ala megszerezhető bajnoki pontszám 2 pont összegéből jön ki:
- Jobb előfutam eredmény x 10 pont (pl. 55 kör esetén 550 pont)
- Döntő helyezésének megfelelő pontszám (1. helyezés 1000 pont, 2. helyezés 800 pont, 3: 600, 4:
450, 5: 400, 6: 350, 7: 300, 8: 250, 9: 200, 10: 150, 11: 100, 12: 50)
Stock 3,5 értékelés:
A jobb előfutam eredménye (körszáma) számít bele, ez alapján helyezés szerint: 1. hely: 25p, 2. hely:
18p, 3. hely: 15p, 4. hely: 12p, 5. hely: 10p, 6. hely: 8p, 7. hely: 6p, 8. hely: 4p, 9. hely: 2p, 10. hely: 1p
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Endurance 3,5 Stock értékelés szabályai – Magyar Bajnokság, 2021
A Stock értékelés lényege:
• Olcsóbbá, könnyebben hozzárférhetőbbé tenni a versenyzést azoknak, akik így szeretnének
beszállni, visszatérni, vagy megmaradni a magyar mezőnyben.
• A Stock értékelést a 3,5-es kategóriában vezetjük be, hazaiak és külföldiek is részt vehetnek
benne.
• A stock nem külön kategória, csak kategórián belüli külön értékelés. Ennek megfelelően
minden Stock hajó a 3,5 abszolút értékelésben is részt vesz.
Nevezés, értékelés:
• A nevezés során külön jelezni kell, ha valaki 3,5 Stock speci kációjú modellel versenyez, és
abban az értékelésben is szeretne részt venni. Ez plusz nevezési díjjal nem jár.
• Stock értékelés legalább 4 induló esetén történik, minden versenyen.
• A Stock végeredmény a jobb előfutam eredmények alapján alakul ki, ezért az abszolút
döntőben való részvétel során a Stock megkötéseket már nem kell betartani a versenyzőknek.
• Stock bajnokot abban az esetben avatunk, ha legalább 3 versenyen volt Stock értékelés.
A Stock speci káció meghatározása:
1. Motor pusa:
• 15 évesnél öregebb konstrukció
• Vagy 15 évnél atalabb konstrukció, de hivatalos (gyártói) listaára bru ó 200 EUR
ala marad
• 3,5 esetében maximum 5 felömlős motorok használhatóak.
• Az ezen kritériumok alapján felhasználható motorokat külön listázzuk a következő
oldalon (a listát új kérelem esetén bővítjük akár szezon közben is)
2. Motor módosításai: a motor szabadon módosítható (jellemzően a kipufogás és szívási szög,
valamint a hengerfejbetét). Főbb elemek (karter, főtengely, belsőrész) csak szintén Stock
besorolású motor pusból emelhetőek át. Bármilyen pusú kipufogó használható.
3. Üzemanyag összetevői:
• 3,5 ccm: max. 16% nitrometán
4. Üzemanyag pusa: gyári vagy saját keverésű üzemanyag egyaránt használható. Az előző
verseny első helyeze je a következő versenyen (indokolt esetben) kötelezhető egy
közpon lag meghatározo , előre bekevert üzemanyag pust használni.
5. Hajó és üzemanyag tank méretei: nincs korlátozva
6. Szabályok ellenőrzése, betartatása: Alapvetően a kölcsönös bizalomra építünk, emelle
indokolt esetben szúrópróba-szerű ellenőrzéseket kérhet a szekcióvezető, vagy megbízo ja
(értelemszerűen a leggyorsabbaknál). Akit esetleg visszaélésen kapunk, az örökre kizárja
magát a Stock értékelésből.
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Stock motorok 2021
3,5 cc új / new
(200 EUR vagy annál alacsonyabb listaár, max. 5 felömlő // price lower than 200 EUR, max. 5 ports)
SH PT003
SH PT002A
Novarossi T21 3M, 3M/2
Novarossi T21 5M, 5M/2
TRACK STAR SEG-21-Race
3,5 cc retro
Rossi 21 Piranha, Miura (aka Maranello), R21 Gold
Novarossi RX321 MS, R1WC/M, RX21SSM2, RX21MR2, Nova2000
Picco P21 G1, G1 XP21,
OS RZM
CMB 21 EVO (arany), EVO2 (piros fejű / red head), LS EVO2 (zöld fejű / green head), Valvola (zöld
fejű / green head)
Kalistratov K21
R&B C3, C4, C5
Gorbatenko 3,5
MOM 3,5
FONTOS: Ha más motorral versenyeznél, ami befér 200 EUR alá (és max. 5 felömlője van), szólj és
felvesszük a listára.
E-mail: fsrhungary@gmail.com
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