
II. 2WD CLASSIC CHALLENGE - 2011 

Szabályzat 

1. A bajnokság technikai keretrendszerét a Rallysimfans plugin adja. 

2. A bajnokság futamai három hetente kerülnek megrendezésre. Minden futam az adott héten 
Kedden kezdődik és egy hétig lesz nyitva. 

3. A bajnokság nevéből adódóan csak kétkerék meghajtású "klasszikusnak" számító autókkal 
lehet résztvenni. 1994 előtt gyártott 2 kerék meghajtású autók, amelyeket 3 kategóriába 
sorolunk: H1, H2 és N3. 

H2 kategória autói:  
 Volvo 242        Lada 2107    Lada Samara   Lada VFTS 

H1 kategória autói: 
 Peugeot 106    Zastava Yugo 
 
N3 kategória autói: 

 Peugeot 306       Opel Astra GSI    Peugeot 205 GTI   Alfa Romeo 33 
 
Természetesen ha bármilyen klasszikusnak számító kétkerék hajtású autót felvesznek a 
pluginba, a bajnokságban is bővítjük a választható autókat az adott típussal. 
  
4.Pontozás: 
Ha a verseny hossza meghaladja a 90Km-ert a helyezésekért kapott pontok 1,5x szorzóval 
számítanak abszolút sorrendben, kategóriákban és a csapatversenyben is. Minden harmadik 
verseny lesz 1,5x szorzós. 

  

  

Az abszolút sorrend pontozása: 
 
1.  helyezés 14 pont 
2.  helyezés 12 pont 
3.  helyezés 10 pont 
4.  helyezés  9 pont 
5.  helyezés  8 pont 
6.  helyezés  7 pont 
7.  helyezés  6 pont 
8.  helyezés  5 pont 
9.  helyezés  4 pont 
10. helyezés 3 pont 
11. helyezés 2 pont 

 

Kategória pontozása: 
 
1. helyezés 10 pont 
2. helyezés  8 pont 
3. helyezés  6 pont 
4. helyezés  5 pont 
5. helyezés  4 pont 
6. helyezés  3 pont 
7. helyezés  2 pont 
8. helyezés  1 pont  

 



5. Bajnokság értékelése: 
 Az abszolút, kategória és csapatverseny végeredményeit az összes futamon szerzett pontok 
összege adja. 
Abszolút és kategória értékelésben 1 "minuszolás" lesz. Annak az egy versenynek az 
eredményét nem vesszük figyelembe, amelyiken a versenyző elindult és a leg kevesebb pontot 
szerezte. Ha egy versenyző egy futamon elindult de kiesett a szerzett pontja: 0, értelem 
szerűen ez az eredménye lesz törölve. Ha egy versenyző célba ért minden futamon és pontot 
is szerzett mindegyiken, akkor a leg kevesebb pontot érő eredménye lesz törölve. 
  
6. Csapatverseny: min2 max6 fő alkot egy csapatot. 4 és 5 fős csapatoknak legalább egy 
versenyzőt más kategóriában kell indítani, mint amiben a csapat többi tagja indul. A 6 fős 
csapatoknak mindhárom kategóriában kell legalább egy versenyzőt nevezni. 
4 fő alatti csapatokon belül is indulhatnak különböző kategóriákban a csapat tagok! 
A csapatoknak a 3 kategóriában a csapatból legjobb helyezést elértek pontjai adódnak össze + 
abszolútban a csapat két legjobbja viszi a pontot. 
A csapatban versenyzők egymás után lesznek sorban pontozva. Pl: ha valaki csak ténylegesen 
abszolút 2. de az 1. helyezett nincs csapatban, akkor a csapatversenyben 1. helyért járó pontot 
viszi a csapatának. Így nem tudnak csapat pontokat csökkenteni olyanok, akik egyénileg 
versenyeznek. 
  
7. A nevezéseket e-mailben várjuk az alábbi címre: hungarylfsracing@hotmail.com 
A bajnokságra nevezni csak egyszer kell (nem kell minden futam előtt külön-külön). 
A nevezésben a nevező valódi nevét, a rallysimfans.hu oldalon regisztrált becenevét kell 
beküldeni, a csapata nevét (ha indul csapatversenyben) és a kategóriát ahol indul.  
Az induláshoz szükséges jelszót arra az e-mail címre küldjük, amelyről a nevezés beérkezett. 
Futamonként lehet autót és kategóriát is változtatni!  
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