
 
Verseny megnevezése: BALATON CLASSiC™ az Oltimer Szuperkupa® 2. fordulója, egyszeres szorzójú 
egynapos verseny 
Verseny ideje: 2022. Június 4., szombat 
Verseny helyszíne: Balaton északi part 
Verseny honlapja: www.balatonclassic.hu 
 
Rendező cég neve: Classic Values Kft. 
Rendező címe: 1138. Budapest, Váci u 188. 
Rendező adószáma:  27762967-2-41 
Rendező telefonszáma: Pétervári Zoltán +36304400120 
Rendező e-mail címe: zoltan_petervari@balatonclassic.hu 
Rendező iroda: Gyimesi-Vitencz Klaudia 
Rendező iroda e-mail címe: klaudia_vitencz@balatonclassic.hu 
Rendező iroda telefonszáma: +36704165192 
 
Versenyiroda: Magyar Andrea 
Versenyiroda telefonszáma: +36306884120 (9-18 óráig) 
Versenyiroda e-mail címe: iroda@balatonclassic.hu 
 
Versenyigazgató: Majosházi Péter 
Értékelés vezetője: Papp Dávid 
Pályabírók vezetője: Csendes Lajos 
 
Nevezési feltételek: 
A BALATON CLASSiC™ veteránautó-versenyre két fős csapatok jelentkezését várjuk (az autóban - külön 
térítés ellenében - megengedett a plusz személy(ek) tartózkodása) . A rendezvény színvonalának 
biztosítása érdekében a Rendező az indulók számát 120 nevező (+ 10 Szponzori) csapatban 
maximálja. Olyan, elsősorban veteránkorú személyautókkal lehet nevezni (OT-s rendszám nem feltétel), 
amelyek a közúti forgalomban a KRESZ szabályainak megfelelően részt vehetnek. A rendezvényen 
tehergépjárművek, fegyveres katonai járművek, 9 személyesnél nagyobb buszok, replikák, valamint nem 
korhűen változtatott járművek nem vehetnek részt. Az 1992 után gyártott autók nevezése (bármely 
kategóriába), automatikusan várólistára kerülnek és elbírálásuk a nevezési határidő lejárta után történik. 
Elfogadás esetén a mezőny végén indulhatnak évjárat szerinti sorrendben. A Rendező, egyedi elbírálás 
szerint ettől eltérhet. 
 
Ha a versenyző fölkerül a verseny honlapjára (bármikor), a nevezése elfogadott státuszú. Az open 
katergóriába, - valamint bármely kategóriába, az 1992 után gyártott autókkal - történt nevezések 
automatikusan várólistára kerülnek és a nevezési határidő lejártakor válnak elfogadottá vagy kerülnek 
visszautasításra, a Szuperkupa kategóriába versenyzők létszámától függően. 
 
Fizetési feltételek:  
Nevezést a rendező csak a pontosan, a valóságnak megfelelő adatokkal kitöltött ON-LINE NEVEZÉSI LAP 
(és az abban kért mellékletek) elküldése és a nevezési díj befizetése után bírál el, legkésőbb a nevezési 
határidő lejártával. A rendező fenntartja a jogot arra, hogy a nevezéseket felülbírálja, a nevezést indoklás 
nélkül elutasítsa. Ebben az esetben a nevezési díj maradéktalanul visszafizetésre kerül, a versenyt követő 
8 napon belül. A kedvezően elbírált nevezés díját, valamint a befizetett egyéb részvételi díjakat a Rendező 
visszalépés, lemondás stb. esetén nem téríti vissza (kivéve, ha a járványhelyzetre vonatkozóan, a Rendező 
által dátummódosítás történik és az a versenyző számára nem megfelelő). Egyedi elbírálás alapján 
opcionálisan a következő évi versenybe, részben vagy teljesen beszámíthatja. A nevezés előre nem 
látható, áthidalhatatlan esemény miatt, a rendező írásos engedélye és egyedi döntése alapján azonban 
átruházható, amennyiben a másik csapat megfelel a kiírásnak és a rendező elfogadja. A szabályzat szerint 
a rendezőnek joga van a nevezést a nevezési határidőt követő 5 munkanapon belül visszautasítania 
minden indoklás nélkül. A várólistáról, vagy egyéb okból elutasított nevezési díjak, a verseny utáni 8 napon 
belül kerülnek visszatérítésre, teljes összeggel.  

 



Nevezési díjak: 
A honlapon feltüntetet információk szerint. 
 
OPEN kategória: indulási lehetőség teljesen újoncok, vagy olyan versenyzők számára, akik korábbi 
szezonokban összesen és legfeljebb két versenyen vettek részt vezetőként vagy navigátorként. Az Open 
kategóriában a párosok indulási jogát minden esetben a verseny Rendezője bírálja el. Az Open kategória 
az Oldtimer Szuperkupa™ kategóriák útvonalát és feladatait teljesíti (digitális mérőeszközök büntetőszorzó 
nélkül használhatók), de a Szuperkupa értékelésében nem vesz részt. Az open kategóriában, várólistáról 
történő jóváhagyás után lehet versenyezni. 
 
Csapatverseny: Három páros alkothat egy csapatot, a Szuperkupa alapszabályának idevonatkozó 
paraméterei alapján. A versenyen a legjobb csapat kap díjat. Csapatot nevezni – térítés ellenében – a 
regisztráció végéig lehet a csapatnevezési íven. 
 
Nevezési és befizetési információk a hivatalos honlapon: www.balatonclassic.hu 
 
Regisztráció időpontjai:  
2022. június 3., péntek 15:00-20:00 óráig Siófok, Mercedes Benz szalon (8600, Bajcsy Zsilinszky u 108) 
2022. június 4., szombat 7:00-7:45 óráig Balatonfüred, Sun Dance park (8235, Fürdő u. 35) 
 
Kiértékelés rendszere: 1/100-as hibapontok alapján a Veterán korú járművek átlagtartó versenyeinek 
alapszabályzata szerint. A résztvevők SMS-ben kapnak tájékoztatást. 
 
Versenyközpont telefonszáma: az itiner tartalmazza 
 
Versenyzői eligazítás: online video a verseny előtt  
 
Edzési lehetőség: 2022. június 3., péntek Prolog (külön nevezési díjért) 
 
Kiértékelés szorzói: Digitális szorzó alapszabály szerint: Oldtimer és Yountimer kategória: 2x 
 
Eldobható eredmény: alapszabály szerint van 
 
Kötelező reklám: A Versenyeket szponzorok támogatják, ezért termékeik és/vagy reklámjaik a programba 
különböző mértékben és módon, beépítésre kerülhetnek. A Támogatókkal történő megállapodás a 
Rendező kizárólagos joga. A Csapatoknak kötelező a Verseny támogatóit a Rendező által előírt módon és 
mértékben a Verseny teljes időtartama alatt megjeleníteni (pl. reklám elhelyezése a járművön). A Csapatok, 
a Rendező előzetes, írásbeli engedélye alapján saját szponzor vagy támogató reklámját is elhelyezhetik a 
saját járműveiken.  
 
Fotó és Film: A rendezvény teljes ideje alatt a Rendező és az általa megbízott jogi és természetes 
személyek a Résztvevőkről, a járművekről, stb. hang-, kép- és videofelvételeket készíthetnek; ezeket 
bemutathatják, közzétehetik, felhasználhatják a BALATON CLASSiC™  , valamint az Oldtimer Szuperkupa® 
bemutatására, népszerűsítésére. Ezekkel kapcsolatban a Párosok tagjai és a Résztvevők semmilyen 
követeléssel nem élhetnek a Rendezővel vagy a felvételek jogos felhasználóival szemben. Az online 
nevezéssel egyidejűleg a Résztvevők ezt elfogadják és jóváhagyják. 
 
Online adat megjelenítés: A versenyzők az online nevezéskor leadott - alábbiakban felsorolt - adataik 
felhasználásához, a nevezés elküldésével egyidejűleg hozzájárulnak és jóváhagyják, hogy a: 
- páros teljes neve (vezető és navigátor),  
- az autó tipusa,  
- az autó évjárata,  
- az autó fotója,  
- a kategória,  
- a rajtszáma,  
- a korábbi kiemelkedő eredményeik,  
- majd a versenyen elért eredmények 
megjelenjenek a verseny (és az Oldtimer Szuperkupa®) honlapján, a résztvevők menüpontban a 
versenyzői kártyáján (az arhívumban is) és az az eredmény listán (az arhívumban is).   



 
Kategóriák: Szuperkupa (Extra és Szuper kategória), Open 
 
Díjazás:  

• 1/100 másodperces szakaszok győzteseit (szakaszelsőség hirdetésekor egyenlő eredmény esetén az 

autó életkora a meghatározó) 

• Abszolút (Extra és Szuper kategória összevontan) első, második és harmadik helyezettet 

• Szuper kategória első, második és harmadik helyezettet 

• Open kategória győztesét 

• Csapatverseny győztesét 

Óvás: Óvást írásban, a Hivatalos hirdetőtáblán kifüggesztett, eredmények közzétételétől számított 30 
percig lehet benyújtani a Versenyigazgatónak melynek átvételét írásban igazolják. Az Óvást a Zsűri bírálja 
el, a benyújtásától számított 24 órán belül köteles elbírálni és az eredményről az Óvást benyújtó felet 
írásban értesíteni. Az óvási díj összege 50.000 Ft, mely jogos Óvás esetén visszajár. Jogtalan vagy 
értelmét vesztett Óvás esetén az óvási díj a Rendezőt illeti. 
 
Díjkiosztó időpontja: 2022. június 4., szombat, 20:30 óra 
Díjkiosztó helye: Balatonfüred, Sun Dance park party sátor  (8235, Fürdő u. 35)  
Eredménylista elérhetősége: Hivatalos hirdetőtábla, www.szuperkupa.hu, www.balatonclassic.hu 
 


