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Helyszín: SÁROSD LOVASPÁLYA (Zrínyi utca – Erdei út) 
Időpont: 2022. augusztus 27. 07:00 
 
Versenyszám: 
Akadálypálya teljesítése a legrövidebb idő alatt, gumikerékre szerelt kapálógéppel és pótkocsijával. Időlimit (MAX:       perc/futam). 
A megadott idő alatt be nem fejezett pálya esetén a helyezés megállapításánál a teljesített akadályok száma számít. Technikai probléma 
miatt be nem fejezett pálya esetén is a teljesített akadályok száma számít. Kihagyott, nem teljesített akadály esetén időbüntetés jár. 
 
Nevezési feltételek: 

0,0% véralkohol szint (ZÉRÓ tolerancia) 
16. életév betöltése (18 év alatt szülői engedély és felügyelet szükséges) 
1 db gumikerékre szerelt kapálógép pótkocsival (1 géppel maximum 2 fő nevezhet) 
A versenygép lehet gyári és házi építésű is, maximum 250 cm3 
A kapálógépre felszerelt gumikeréknek a mérete maximum 12” (coll) lehet! 
A kapálógépre felszerelt gumikerék futófelülete csak traktor-, vagy hómaró mintás lehet! 
A versenygépeknek működőképes fékberendezéssel kell rendelkezniük! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kötelező öltözet: 

1 db gumicsizma 
1 db kantáros nadrág – kantáros rövidnadrág 
1 db kockás ing 
1 db fejfedő (kalap, svájcisapka, suba, sombrero, stb…) 

 

A nevezési feltételek minden versenyzőre kötelező érvényűek, azoktól való eltérés időbüntetést, vagy kizárást 
von maga után! 
 
A versenyzők csak saját felelősségükre indulhatnak a futamon! 
A versenyzők a nevezési ív aláírásával kijelentik, hogy ismerik a verseny szabályokat, a versenykiírás feltételeit megértették.  
A verseny szervezőjének utasításait és a versenybírók utasításait betartják. 
Kijelentik, hogy a szervező egyesülettel - jogi, illetve magánszeméllyel szemben - semmiféle kártérítési igénnyel nem lépnek fel. 
A versenyzők minden, harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán, tárgyi, vagy személyi sérülés esetén, vagy  
külön-külön felelősek, felmentik a szervezőt, a rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait és képviselőit mindennemű 
felelősség alól. 
A helyszínen történő regisztrációhoz előzetes nevezés szükséges. 
 
N E V E Z É S I   D Í J   N I N C S ! ! ! 

Nevezés: 
Weboldalon: kapakupa@sarosd.hu | kapakupa.hu 
Telefon/SMS: +36 20 553 9266 
Valamint a KAPA – KUPA facebook oldalán a „NEVEZÉS 2022” fülnél 
Szükséges adatok: Település, Név, Telefonszám, e-mail cím, Életkor, Versenygép típusa. 
 
NEVEZÉS: 2022.05.01. - 2022.08.01. 24:00 
 
Díjazás: 
Díjazásban részesül az első három helyezett. 
A legszebb gép. 
A legjobb Női versenyző. 

 e-mail: kapakupa@sarosd.hu 
TEL.: +36 20 553 9266 Sztupa Balázs   
A SZERVEZŐK A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK! 

Gyári gép: Kereskedelmi forgalomban Kapható, vagy a múltban kereskedelmi forgalomban lévő Kapálógép. 
Épített Gép: Az épített gépeknek GYÁRI kapálógép hajtásházzal, hajtóművel kell rendelkeznie!!! 

   A kihajtásnak kapatagok fogadására alkalmasnak kell lennie!  
   Ezen kívül egyéb hajtómű használata TILOS! (egyedi elbírálásra a versenyszervezőknek joga van) 

A versenykapákról fotó csatolása szükséges, és kötelező! A Képeken versenygép hajtásának jól láthatónak kell 
lennie! Bukósisak és gerincvédő protektor használata ajánlott! 
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