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1. Általános szabályok 

1.1 RCOR kupa 

1.1.1 Versenykiírás 
Az RCOR kupát az RC Off-Road Autómodellező Egyesület írja ki. Az MMSZ tagság és az 
ebben foglalt felelősség biztosítás nem lesz az RCOR versenyeken az indulás feltétele 2017-
ben. Amennyiben bárki MMSZ kártya nélkül állna rajthoz, annak ki kell töltenie egy felelősség 
vállalási formanyomtatványt. „1-es melléklet”. 
Kiskorú versenyző esetén, szülő írja alá, valamint vállalja a felelősséget. 
 
MMSZ tagság és az ebben foglalt felelősség biztosítás bemutatása, vagy egy felelősség 
vállalási formanyomtatványt leadása nélkül a pálya használata még próba vagy gyakorlás 
céljából is szigorúan tilos. 
 
Kategóriánkét minimum 4 versenyző az indulás feltétele, 4 fő alatt az adott kategória 
indulásáról a rendezőség dönt. Amennyiben a kategória futamai megrendezésre kerülnek 4 fő 
alatt, úgy azok az eredmények az éves értékelésbe csak akkor számítanak bele, ha legalább 
3 versenyzőnek értékelhető eredménye született. 
 
A versenyt megelőző napokon az RCOR nem köteles szabadedzési lehetőséget biztosítani. 
 

1.1.2 Általános szabályok 
Az RCOR kupa általános technikai szabályai azonosak a MAB terepversenyek 
versenykategóriáinál rögzített szabályokkal, kivéve azon pontokat ahol az adott 
kategória technikai megkötései és lebonyolítás módja felülírják azokat. 
Magyar Autómodell Bajnokság Terepversenyek szabályzata letölthető innen: 
http://www.rcoffroad.hu  

  

1.1.3 A versenysorozat értékelése 
A versenyzők a versenyeken elért helyezésükért a MAB terepversenyek szabályzatában 

meghatározott módon, pontokat kapnak, amelyeket a versenysorozat végén összeadva 
adódik éves végeredményük. A végeredménybe a ketegóriánként meghatározott mennyiségű 
legjobb eredményt elért verseny számít be, a legrosszabb 1 verseny eredménye kiesik. Tehát 
a legkisebb elért pontszám eldobható, nem kerül beszámításra. 
Az egyes fordulók után kizárólag azok a versenyzők kapnak értékelhető eredményt, akik az 
adott versenyen folyamatosan legalább 2 mért kört teljesítettek. A legtöbb pontot elért 
versenyző az adott évben az összetett győztes. Pontegyenlőség esetén a több győzelmet 
elérő a győztes. Ha ez is megegyezik, akkor a második (és így tovább) helyezések döntenek. 
Ha semmiképpen sem lehet különbséget tenni, akkor két bajnokot kell hirdetni. Ekkor a 
második hely üresen marad (és így tovább). 

http://www.rcoffroad.hu/


RCOR kupa 2017 

RC Off-Road Autómodellező Egyesület RCOR kupa 2017_v1.10 szabályzata 4/7 oldal  

 
 

1.1.4 Verseny kategóriák 
A kupasorozat a következő kategóriákban kerülhet megrendezésre: 

1/8 – Buggy robbanós kategória 

1/8 – Buggy PRO elektromos kategória 

1/8 – Buggy elektromos kategória (kizárólag azok nevezhetnek, akik az elmúlt 5 évben, 
MB összesítésben bármely 1/8-as buggy vagy truggy kategóriában nem végeztek 
dobogós helyen) 

1/8 – Truggy elektromos kategória 

OPEN kategória (a kategória korábbi éves összesítésében szereplő, dobogós helyezést 
elérő versenyzők nevezését nem fogadjuk el, Kivételt képeznek a 14 életévüket be nem 
töltött versenyzők. Rájuk 2 évben elért összesített dobogós helyezés esetén érvényes a 
szabály) 

- Robbanós és az Elektromos kategória Open kategórián belül egyben kerül 
lebonyolításra, de külön kerül értékelésre.  

- Díjazása pedig a többi kategóriától eltérően kisebb díjakkal történik. 
- 14. évét be nem töltött kor alatt, amennyiben adott versenyző dobogós helyezés 

ért el az év végi összesítésben, kétszer, akkor felsőbb kategóriában kell indulnia a 
következő évtől. Egyéb esetben 14. életévét betöltött kor alatt újraindulhat OPEN 
kategóriában az adott versenyző. 

 

SAVAGE XS FLUX: 

 Kizárólag dobozos alap verzió engedélyezett! 

 Mindennemű változtatás tuning átalakítás tilos! 

 Csak az eredeti gyári alkatrészek használata engedélyezett! 

 Gumi mintázat átalakítása, oldalfal ragasztása, tapadásnövelő használata tilos! 

 Engedélyezett kerék/gumi GT2 TIRES D COMPOUND 

 Akkumulátor: 2S Li-Po (lehet puha tokos is) 

 RÁDIÓ/VEVŐ ÉS SZERVÓ CSERE ENGEDÉLYEZETT BÁRMILYEN TÍPUSRA 

 A TÍPUSHOZ FORGALOMBAN LÉVŐ ÖSSZES KAROSSZÉRIA ENGEDÉLYEZETT 

 Bármilyen tiltott átalakítás, végleges kizárást von maga után, a kategóriából, 
valamint az addig elért eredmények is törlésre kerülnek! 
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1.1.5 Nevezések 
Hiánytalanul és hibátlanul határidőre leadott internetes nevezés esetén a nevezési díj a 
versenyeken 5.000.-Ft/fő/kategória. Helyszíni nevezési díj: 6.000.-Ft/fő/kategória. 
 

 
Az ALAP-OPEN kategóriában az alábbi besorolású RC modellekkel lehet nevezni: 
1/8-1/10 méretarányú robbanós vagy elektromos BUGGY, 1/8-1/10 méretarányú elektromos 
TRUGGY, egyéb szabványos 1/8-1/10 méretarányú robbanós vagy elektromos off-road 
modell, mely megfelel az általános műszaki előírásoknak. 
 
 
Hiányosan, vagy hibásan leadott előzetes nevezés minden esetben helyszíni nevezésnek 
minősül! A helyszíni nevezés díja a minden kategóriában 6.000.-Ft/fő/kategória. 
 
 
Összefoglalva: 
 

 

RCOR Kupa 2017 
Nevezési díjak 

Helyszíni nevezés 6 000 Ft 

Internetes nevezés1 5 000 Ft 

kedvezményes nevezés2 1 000 Ft 

1. Internetes nevezésnek, a versenykiírásban megadott határidőre, hiánytalanul és 
hibátlanul leadott nevezést tudjuk elfogadni. 

2. Amennyiben az RC-Offroad MB, az RCOR kupa futamaival összevontan kerül 
megrendezésre. Úgy ezeken a versenyeken, bárki, aki az MB futamra is nevez, és befizeti 
annak nevezési díját. Az 4 000 Ft kedvezményt kap az RCOR futam nevezési díjából, 
amennyiben azt az interneten,szabályosan és hiánytalanul adta le. 

 
 
A nevezések leadása Interneten, a http://www.rcoffroad.hu/ oldalon történik, illetve 
akadályoztatás esetén a rendező felelőssége összegyűjteni a nevezéséket. 
 
 
A nevezési díjak befizetése legkésőbb a verseny napján és helyszínén, a gépátvétel és a 
regisztráció lezárásáig 08:45 óráig lehetséges. 
 

1.1.6 A futamok időtartama 
Az elektromos kategóriák futamainak időtartama 10 perc. 
Az robbanós kategóriák időmérő futamainak időtartama 10 + 3 perc. 
Az robbanós kategóriák döntő futamának időtartama 30 + 3 perc. 
Az alap-open kategória futamainak időtartama 10 perc. 
(plusz az utolsó kör befejezéséhez szükséges idő, max 1 perc). 
 

http://www.rcoffroad.hu/
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2. Versenykategóriák műszaki előírásai 
Az RCOR kupa általános technikai szabályai azonosak a MAB terepversenyek 
versenykategóriáinál rögzített szabályokkal, kivéve azon pontokat ahol az adott kategória 
technikai megkötései és lebonyolítás módja felülírják azokat. Az RC modellek műszaki előírási 
a 2017-es MAB terepverseny szabályzatban találhatók. 
Mely a http://www.rcoffroad.hu oldalról letölthető.  
 
Az RCOR kupa futamain a robbanós kategóriákban, motor és rezonátor megkötés nincs. 
 
 
 
 
 

 
Budapest, 2017. július 25. 
 
 
Összeállította: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fally György 
fallygyorgy@gmail.com  

+36309501836 
 
 
RC Off-Road Autómodellező Egyesület 
2345 Apaj Fő tér 2. 

http://www.rcoffroad.hu/
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1 sz. melléklet 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
Alulírott  
 
Név:…………………………………………………. 
 
Lakcím:…………………………………………….. 
 
Anyja neve:………………………………………... 
 
Személyi ig. szám:……………………………….. 
 
A jelen okiraton megtett aláírásommal nyilatkozom, hogy a RCOR versenyeken 
a modellpályát és az azon elhelyezett kiegészítő berendezéseket (pl: műszaki 
berendezések, állványok, depo, boxutca ) kizárólag saját felelősségemre 
használom.  
 
Egyben nyilatkozom, hogy – tekintettel arra, hogy az MMSZ által megkövetelt 
felelősségbiztosítással nem rendelkezem – a modellezési tevékenységemmel 
okozott minden személyi sérülésért és vagyoni kárért (akár a 
tevékenységemmel okozott balesetet is beleértve) a felelősséget minden 
tekintetben vállalom. Tudomásul veszem egyben azt is, hogy a bekövetkezett 
személyi és vagyoni kár megtérítéséért – kárösszegre tekintet nélkül – korlátlan 
megtérítési kötelezettséggel tartozom. (Kiskorú esetén a szülőt, vagy 
gondviselőt terheli a felelősség és a kártérítési kötelezettség.) 
 
Kijelentem, hogy a felelősségvállalási nyilatkozat aláírását megelőzően a 
pályahasználati feltételeket megismertem, az abban írtakat tudomásul vettem, 
így a modellezési tevékenységemet az abban írtak szerint vagyok köteles 
végezni. A tájékoztatás kiterjedt arra vonatkozóan is, hogy a tevékenység 
folytatása veszélyes üzem. 
 
Nyilatkozatomat büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában teszem 
meg.  
Dátum:……………………………… 
 
 
Aláírás:………………………………. Szülő/gondviselő aláírása:………………….…. 
 
Előttünk mint tanuk előtt: 
 
 
Név:…………………………………                         Név:………………………………… 
 
 
Lakcím:…………………………….                          Lakcím:……………………………. 
 
 
Szem.ig.szám:…………………….                          Szem.ig.szám:…………………… 
 

 


