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VIII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny 2015            

 
 

Versenyszabályzat 
 

 

1. Általános információk: 

 

A verseny hivatalos neve: VIII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny 2015 

A verseny időpontja: 2015.05.08.-09. (péntek – szombat)  

 

A verseny szervezőbizottságának címe: 

 

Egész évben:  Aventics Pneumatika Kft 

3300 Eger, Bánki Donát u. 3. 

 

E-mail: pneumobil@aventics.com 

Web: www.pneumobil.hu 

 

A versenynapokon: A verseny helyszínén versenyiroda működik. 

 

Hivatalos személyek 

 

Projektmanager:              Pekk Enikő 

A verseny technikai vezetője: Bolyki Ferenc 

A zsűri vezetője:   Fülep Richard 

A szervezőbizottság támogatója: Tamás Endre 

 

Biztonsági vezető:   Rendező megbízottja 

Időmérés:    Rendező megbízottja 

Rendezvényszervező:   Rendező megbízottja 

 

 

2. Versenypálya 

 

A verseny az egri Érsekkertben kialakított zárt pályán kerül megrendezésre. 

Ezen a pályán más-más nyomvonal kerül kialakításra a különböző versenyszámokhoz. 

 

 

3. Versenyszámok, kategóriák 

 

1. Műszaki értékelés 

2. Hosszútávú futam 

3. Ügyességi futam 

4. Gyorsulási futam 

 

Normál kategória: A nevezéskor valamennyi csapattagnak, a verseny napján pedig a 

benevezett csapattagok közül minimum 2 főnek hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. 

 

mailto:pneumobil@aventics.com
http://www.pneumobil.hu/
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Senior kategória: Azok a végzett hallgatók nevezhetnek, akik az előző évi versenyek 

valamelyikén részt vettek, és egykori alma materük biztosítja részükre a korábbi kész 

járművet. 

 

 

4. Versenyszámok szabályai 

 

4.1. Műszaki értékelés:  

 
A versenyfeladatnak ez a pontja két részből áll: 

 

4.1.1. Dokumentáció kidolgozása, elemigény összeállítása 

 

Az erre a pontra adható maximum pontszám adja a Műszaki értékelés pontjainak a 25 % -t. 

 

- Formai követelmények: 

A műszaki dokumentációt a honlapon található „Tervdokumentáció” formanyomtat-

ványon kell benyújtani 1 darab pdf fájlban (minden műszaki információt, 

pneumatikus kapcsolási rajzot, ebben a dokumentumban kell elhelyezni, külön 

mellékleteket nem fogadunk el - kivéve elemigény). 

 

Az elemigényt az ugyancsak a honlapon található „Elemigény” táblázatban kell 

összeállítani és külön Excel fájlban megküldeni, a tervdokumentációba bemásolt 

elemigény pontlevonással jár. 

 

A dokumentáció minden oldalát el kell látni dátummal és variáció számmal. A 

későbbi módosítások, kiegészítések alkalmával, a variációszámot léptetni kell és a 

teljes dokumentációt újra meg kell küldeni. 

 

A beküldésre kerülő dokumentáció magyar vagy angol nyelven készüljön. 

 

A dokumentáció csak a felkészítő tanár ellenőrzése után, az ezt igazoló 

nyilatkozat aláírásával küldhető be. 

 

- Dokumentáció értékelési szempontjai: 

 

Az értékelés a „Tervdokumentáció értékelő lapon” történik és kerül visszajelzésre a 

csapatok felé. 

 

A maximálisan elérhető pontszám 100 pont, amely két részből tevődik össze: 

 

 1. Objektív értékelés: A formai követelmények betartásával és az értékelő lapon 

feltüntetett pontok teljes kifejtésével maximum 70 pont érhető el. 

 

2. Szubjektív értékelés: Amennyiben a dokumentációban merőben új, vagy 

innovatívan továbbfejlesztett megoldások kerülnek bemutatásra a korábbi jármű 

valamely részegységénél, motorjánál, vezérlésénél vagy új alapokra helyezett teljes 

koncepcióval találkozik a zsűri, ezt külön maximálisan 30 ponttal jutalmazhatja. 

 

4.1.2. A kész jármű értékelése műszaki és innovációs szempontból. 

Az erre a pontra adható maximum pontszám adja a Műszaki értékelés pontjainak a 75 % -t. 

Ehhez a részhez tartozik a „Biztonsági átvétel” eredménye is. 
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- Biztonsági átvétel: 

A jármű versenyre bocsáthatóságának eldöntése, megfelelés a versenykiírás 

követelményeinek. A biztonsági követelmények ellenőrzése, részletesen lásd az 5. pontban. 

Amelyik csapat ennek a pontnak nem felel meg kizárható a fizikai versenyszámok 

valamelyikéből. 

 

- Műszaki átvétel: 

A jármű műszaki tartalom szempontjából történő értékelése és annak a versenyre 

benevezett többi járművel való összehasonlítása. A csapat bemutatja működés közben a 

járművet, valamint egy „tematikus poszteren”szemlélteti a tervezés és építés menetét és az 

alábbi pontoknak való megfelelést, maximum 5 percben.  

o A tervdokumentáció beküldése a megkövetelt forma szerint, a kért határidőre, és a 

kész jármű ennek való megfelelése  

o A pneumatikus kapcsolás megoldása 

o Innovációs tartalom, ötletes megoldások 

o Alkalmazott szerkezeti és alapanyagok 

o A kivitelezés minősége, a megjelenés, design 

o Eredményesség a többi versenykategóriában. (az első három helyezettnek minden 

fizikai versenyszámban értékelt eredményt kell elérnie) 

 

A zsűritagok a fenti szempontok alapján állapítják meg a helyezési sorrendet.  

Fontos, hogy a gépátvételen a csapatok időben jelenjenek meg, mivel a zsűrinek a 

helyezési sorrend felállításához az összes járművet látnia kell. 

A késve érkező csapat ebből a kategóriából ki lesz zárva. 

 

 

 

Határidők:  

 Beadási határidő: 2014.12.31. 

 Visszajelzés a megfelelésről, hiánypótlásról:  2015.01.20. 

 Hiánypótlás javítás: 2015.02.03. 

 Visszajelzés, végleges döntés a megfelelésről: 2015.02.17. 

(csak azoknak, akiknek pótolni kellett) 

 

A késve vagy a visszajelzés után is hiányosan beadott dokumentáció esetén a csapat 50%-

os pontlevonással lesz büntetve a műszaki kategóriában. Erről értesítést küldünk a 

„Határidők:” 4. pontja szerint. 

 

 

 

4.2. Fizikai versenyszámok: 
 

Általános információk: Tilos olyan csapatnak a pályára lépni, aki a műszaki átvételen nem 

jelent meg, és ott versenyzési engedélyt és rajtszámot nem kapott. A járműben a rajtterületen 

és a versenypályán csak a versenyző ülhet. 

A boxutcában és a rajtsávban bemutatott „akrobatikus mutatvány” valamint az 5 km/h 

sebességhatár átlépése a csapat azonnali kizárását vonja maga után! 

 

Zászlójelzések: 

 Lengetett piros zászló jelzi a verseny vagy edzés megszakítását. A 

versenyzőknek lassan vissza kell térniük a boksz utcába.  

 Lengetett sárga zászló jelentése: veszély a versenyző előtt. A versenyzőknek 

lassítaniuk kell, illetve fel kell készülniük a megállásra. A zászlójelzés ideje 
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alatt előzni tilos. A sárga zászló hatálya a legközelebbi zöld színű zászlóval 

jelző versenybíróig tart.  

 Lengetett kék zászló jelzi, hogy gyorsabb jármű van mögöttünk, amit a 

legközelebbi alkalmas pályaszakaszon biztonsággal el kell engedni. 

 

Rajthoz sorakozás rendje: A rajthoz sorakozás a szervezők által versenyszámonként kiadott 

rajtlista alapján történik. A csapatoknak a mentorok utasításai alapján kell a rajtsávba 

sorakozniuk. A rajtzóna három állomásból áll: 

1. Rajtiroda 

A rajtsávba indulási lista alapján besorolt járművek itt jelentkeznek startra a 

versenybírónál. Ezen a ponton lehet érvényesíteni a műszaki probléma esetén a 

(versenyszámonként más szabályok szerinti) hátrasorolást (tehát, legalább egy 

csapattagnak ezt akkor kell jelezni, ha a csapatot rajthoz szólítják). A rajtirodánál 

jelen lehetnek a csapattagok és a felkészítő tanár is. 

 

2. Ellenőrző pont 

Ezen a ponton, versenybíró jelenlétében lehet nyomás alá helyezni a pneumatikus 

rendszert. Itt kerülnek ellenőrzésre a puffer tartályok feltöltésére vonatkozó 

szabályok. A sofőrnek legkésőbb itt kell elfoglalni a helyét a járműben, és be kell 

mutatni, hogy minden biztonsági előírásnak megfelel a rajt előtt (biztonsági öv 

becsatolva, védőruha, stb.). Az ellenőrző pontnál jelen lehetnek a csapattagok és a 

felkészítő tanár is. 

3. Startzóna 

A startzónába járműnek és vezetőjének versenykész állapotban kell beállnia. Innen 

kerül végrehajtásra a rajtoltatás versenybírói jelzés vagy rajtlámpa segítségével. A 

rajtzónában csak a jármű vezetője tartózkodhat. 

 

Az egyes futamokon a járművek vezetői, illetve utasai motoros (a KRESZ előírásainak 

megfelelő) bukósisakot kötelesek viselni. Kerékpáros, ill. egyéb védősisak használata nem 

megengedett. 

 

Baleset esetén: 

- amennyiben nincs személyi sérülés, és a versenyző önerőből, vagy a pályabírók 

segítségével (jármű „talpra állítása”, menetirányba fordítása) folytatni tudja a 

versenyt, a futamot értékelni lehet a számára. (a felhasznált idő beleszámít az 

eredményébe) 

- amennyiben személyi sérülés történt a futamot meg kell szakítani és a helyszínt 

biztosítani kell, a zsűri további döntéséig. 

 

Kvalifikációs futam:  
A futam célja a versenyszabályokban előírt kritériumoknak való megfelelés 

bizonyítása, valamint az eredmény feldolgozása adja a hosszútávú futam rajtsorrendjét.  

A futamon értékelésre kerülő mérőszám egy számított érték: 

       

 
 

 A futam lebonyolítása: A rajtzónába beérkezett versenykész jármű palackjának 

nyomásértékét leolvassák a versenybírók és csak ez után rajtoltatható a pneumobil. Két kört 

kell megtenni a kijelölt pályán, majd a levezető körben a kijelölt ponton a versenybírók 

leolvassák a palack nyomásának aktuális értékét. 

 A futam szabályai:  
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- A kijelölt menetiránnyal szemben haladni tilos. 

- Minden nemű megállás beleszámít a köridőbe (átlagsebességbe) 

- Kisebb műszaki hibák elháríthatóak a pályán, de csak a vezető által 

- Segítségkérés a pályabírók felé, csak álló járműből a kéz feltartásával 

 

Hosszútávú futam:  
A futam célja: Egy feltöltött palackkal a legnagyobb távolságot megtenni 

A pálya tervezett hossza: ~580 méter. 

A futam lebonyolítása: A rajtsávba a kiadott rajtsorrend alapján kell felsorakozni majd 

innen a versenybírók jelzésére, lehet elstartolni. A versenypályán egyszerre max. 10 jármű 

tartózkodik és az újabb rajtoltatás, csak akkor indul, ha egy pneumobil befejezi a 

versenyszámot és elhagyja a pályát. A pálya nyomvonalát követve kell megtenni annyi kört, 

amíg a töltet el nem fogy. A versenyszám alatt kötelező sofőrváltást kell végrehajtani (3 

alkalommal), amely a pálya nyomvonalától eltérően az erre a célra kialakított „pitstop” 

zónában történik. A csapattagok csak ezen a területen tartózkodhatnak és végezhetnek 

javításokat a járművön. A pálya más területein felmerülő műszaki problémát csak a vezető 

háríthat el.  Amennyiben a jármű nem képes már önerőből tovább haladni a sofőrnek feltartott 

kézzel kell ezt jelezni, de nem szállhat ki a járműből. A pályabírók a jelzésre rögzítik a jármű 

helyzetét a jármű elejének legkülső pontjánál, majd a „pitstop” zónába segítik, a járművet 

ahonnan a csapattagok kitolhatják. 

A futam szabályai: 

- A rajtsorrendtől való eltéréssel egyszer lehet élni, ez 5 rajthelyes hátrasorolást jelent. 

Aki nem tud a második lehetőséggel sem elrajtolni, annak nincs lehetősége a 

versenyszámot teljesíteni. 
- Az elért távolság a jármű elejének legkülső pontjától van mérve. 

- Maximális üzemi nyomás: 10 bar 

- Kötelező minimum átlagsebesség: 15 km/h, ami a megtett összes egész körre vonatkozik 

- Az átlagsebesség egy körön belül nem kötelező, mivel az átlag számít 

- Az utolsó tört kör átlagsebessége nem számít, lehet menni lassan is, ha nem fut át a 

célvonalon, akkor nem számít bele az átlagsebességbe 

 Figyelem! Minden befejezett kör beleszámít az átlagsebességbe 

- Minimum három váltás kötelező! 

 Váltásnak minősül, ha a megadott pálya szakaszon a jármű megáll, vezetőt cserél, 

elindul 

 Addig áll, amíg a csapattárs kiszáll, bukósisakot átad, felvesz, övet becsatol 

 Az első váltás már lehet az első körben 

 Két váltás között minimum 1 kör megtétele kötelező   

 A váltás ideje bele számít az átlagsebességbe 

 

 

Ügyességi futam:  
A versenyszám célja: egy feltöltött palackkal a leggyorsabban teljesíteni a kijelölt 

pályaszakaszt 

A pályák tervezett hosszai: Q1= 700 m; Q2= 900 m; Q3= 1100 m 

A futam lebonyolítása: A versenyszám három fázisban lesz lebonyolítva feljutásos 

alapon. A lebonyolítás minden fázisban megegyezik, de a pálya nyomvonala (hossza) 

változik. A rajtsávba a kiadott rajtsorrend alapján kell 3 járműnek felsorakozni. A 

rajtsorrendtől való eltérés automatikusan a sorrend végére pozícionálja a csapatot. A 

versenybírók jelzésére, a pálya kijelölt szakaszára kell állni a csapattagok segítségével. A rajt 

előtt a csapattagoknak el kell hagyni a rajthelyet. A sofőrök a járművekben várják a rajtjelet 

és arra egyszerre rajtolnak. A pályán egyszerre max. 3 jármű tartózkodik, előzés lehetséges. 

Ezen feltételek mellet a két kör együttes ideje kerül értékelésre. A célvonalon történő 

áthaladás után egy rövidített levezető körön kell elhagyni a pályát a bírók jelzései alapján. 
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 A futam szabályai: 

- A Q1-ben minden csapat indulási jogot nyer. A Q2-be a Q1-ben legjobb 18 időt elérő 

csapat mehet tovább, a Q3-ba a Q2-ben legjobb 6 időt elérő csapat mehet tovább, végül a 

Q3-ban közülük kerül ki a versenyszám első három helyezettje. 

- Maximális üzemi nyomás: 10 bar. 

-     A versenyszám alatt mindennemű megállás beleszámít a köridőbe.  

-     Minden fázisban a két köridő összege az elért eredmény.  

 

Gyorsulási futam:  
A versenyszám célja: A megadott pályaszakaszt a legrövidebb idő alatt megtenni 

A pálya tervezett hossza: ~ 220 méter. 

A futam lebonyolítása: A rajtsávba a kiadott rajtsorrend alapján párosával kell 

felsorakozni majd innen a rajtlámpa jelzésére, lehet elstartolni. A versenypályán a saját 

versenysávból tilos áttérni az „ellenfél” sávjába. A pálya nyomvonalát követve kell a 

versenyszakaszt megtenni, majd célba érkezés után a bírók jelzései alapján lelassítani. A zárt 

pályát elhagyva egy kijelölt várakozási zónába kell felsorakozni, ami nem elzárt terület, itt 

addig kell várakozni, míg a szervezők meg nem nyitják a lezárt pályaszakaszt a boxok felé.  

 

 A futam szabályai:  
 Hogy melyik csapat melyik oldalon indul pénzfeldobással lesz sorsolva 

 A legjobb idő a nyertes 

 Max. sebességet is mérünk (utolsó 5m) 

 Start lámpa működése 

1. Minden sárga lámpa kigyullad (felkészülés) 

2. 3 sec-en belül kigyullad a zöld lámpa is (start) 

 A reakció idő beleszámít 

 Kiugrást figyeljük (negatív reakció idő) 

 Aki kiugrott vagy nem indul el, kiesik 

 Maximális üzemi nyomás: 10 bar. 

 

 

5. A verseny lebonyolítása 

 

Regisztráció: megérkezés után (minden más előtt) minden csapattagnak meg kell jelenni a 

versenyirodán felállított regisztrációs pultnál, ahol megkapják a belépéshez szükséges 

karszalagot és kitűzőt. Minden csapattagnak kötelező aláírásával igazolni, hogy megértette és 

elfogadja a felelősségvállalási nyilatkozat tartalmát. Az adminisztrációk után a csapattagok 

felvehetik a szerviz ponttól a gépátvételre biztosított palackot. 

A regisztráció időpontja: 2015.05.08.  8:00-11:00 

 

Biztonsági átvétel: csak regisztrált csapatok vihetik a palackkal felszerelt járműveiket. 

Először a versenyközpontban kialakított átvevő állomásnál (1. állomás) kell megjelenni 

minden csapattagnak a menetkész járművel és minden biztonsági tartozékkal (bukósisak, 

védőruha). A vizsgálat a verseny hivatalos honlapján közzétett ellenőrző lista alapján történik. 

Minden csapat megkapja a saját biztonsági adatlapját, amelyen a versenybírók regisztrálják a 

kiértékelést. 

A következő ellenőrző pont (2. állomás) az Érsekkertben kialakított tesztpálya, ahol a futómű 

és a fékrendszer ellenőrzése történik. Az ellenőrzés során bizonyítani kell a jármű 

fordulékonyságát és fékpróbát, kell végezni. Ezek eredményét szintén a biztonsági adatlapon 

rögzítik a versenybírók. A biztonsági adatlapon egyes, jelölt kritériumok nem teljesülése 

esetében, nem állhat rajthoz a versenyen a jármű. A csapatnak lehetősége van az észlelt 

hiányosságokat kijavítani, de ebben az esetben ismételni szükséges a gépátvételt. Az 
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ellenőrzésen maximum 30 pontot lehet összegyűjteni, amely a „Műszaki értékelés” kategória 

pontszámába számít bele. 

A biztonsági átvétel időpontja: 2015.05.08.  8:30-12:30 

 

Jármű értékelése műszaki tartalom szempontjából: a csapatnak a járművet a zsűri elé kell 

vinni a versenyközpontban kialakított átvételi ponthoz.  (3. állomás) 

Az értékelés időpontja: 2015.05.08.   8:30-13:00 

 

Versenytájékoztató: a gépátvétel után a verseny szervezői tájékoztatják a résztvevőket a 

további programról. A bemutató során kitérnek a versenyszabályzat pontjaira és 

nyomatékosítják a legfontosabb „viselkedési” szabályokat a verseny területén. 

A tájékoztatón valamennyi csapattagnak és a felkészítő tanároknak is részt kell vennie! 

 

 

Városi felvonulás: a tájékoztatót követően a csapatok a járműveikkel együtt felsorakoznak a 

rendezők utasításai szerint. A menet rendőri felvezetéssel, meghatározott útvonalon szervezett 

járműbemutatón vesz részt. A program befejezéseként szintén rendőri felvezetéssel halad 

vissza a versenyközpontba.  

 

Kvalifikációs futam: A szervezők minden versenyző számára kötelezően kvalifikációs 

futamot írnak elő. A futam indulási sorrendjét a versenysávba való beérkezés határozza meg. 

A futam előírásai a 4. Versenyszámok szabályai című bekezdésben találhatók. 

 

Időmérő edzés: A szervezők minden versenyző számára edzéslehetőséget biztosítanak a 

meghatározott időkereten belül. Az edzés indulási sorrendjét a versenysávba való beérkezés 

határozza meg. Egy csapat több alkalommal is tehet edzőkört, de újra be kell sorolnia a 

versenysávba. Az edzésre felhasználható a kvalifikációról megmaradt palack és ezen kívül 

egy palackot biztosítanak a szervezők. 

 

Hosszútávú futam: a versenyszám célja a legnagyobb távolságot megtenni egy 

palacktöltettel a megadott pályán. A rajtsorrend a pénteki nyomásesés mérés alapján. A 

versenyszám előírásai a 4. Versenyszámok szabályai című bekezdésben találhatók. 

 

Ügyességi futam: A versenyszám célja egy feltöltött palackkal a leggyorsabban teljesíteni a 

kijelölt pályaszakaszt. A versenyszám előírásai a 4. Versenyszámok szabályai című 

bekezdésben találhatók. 

 

Gyorsulási futam: A versenyszám célja a megadott pályaszakaszt páros indítással a 

legrövidebb idő alatt teljesíteni (a pályaszakasz hossza miatt az eredményt jelentősen 

befolyásolja a jármű gyorsulása). A versenyszám előírásai a 4. Versenyszámok szabályai 

című bekezdésben találhatók. 

 

Eredményhirdetés: A szervezők utasításai alapján, minden versenyző csapatnak járművel 

együtt fel kell sorakozni a dobogó köré. A boxokba történő visszavonulás a szervezők 

utasításai alapján a ceremónia után. 

 

 

6. Nevezés, nevezési feltételek 

 

A versenyre egyetemi és főiskolai oktatási intézmények maximum 4 fős csapatai 

nevezhetnek (intézményenként és kategóriánként legfeljebb 3 csapat).  
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A nevezésnek tartalmaznia kell a felelős csapatvezető (műszaki felkészítő tanár) adatait, aki 

az adott intézmény oktatója, valamint a csapat kapcsolattartójának elérhetőségét (A 

kapcsolattartó lehet csapattag hallgató is.). 

 

A versenyre szóló jelentkezést a honlapról is letölthető „Nevezési lapon” kell eljuttatni a 

nevezési címre. A csapatokat egy visszaigazoló emailben tájékoztatjuk a nevezés 

elfogadásáról és a rajtszámról. 

Csak a hiánytalanul kitöltött Nevezési lapokat tudjuk elfogadni, ezért kérjük minden pont 

kitöltését (a személyes és a designra vonatkozókat egyaránt). 

 

 

7. Díjazás 

 

A díjazás az alábbi értékelési kategóriák alapján történik:  

1. Műszaki értékelés 

2. Hosszútávú futam 

3. Ügyességi futam 

4. Gyorsulási futam 

 

A „normál” kategóriában versenyzők között minden versenyszám első 3 helyezettjét díjazzuk, 

a „senior” kategóriában összetett első helyezettet hirdetünk.  

 

A „Aventics Legjobb Pneumobilja 2015” díj nyertesét a „normál” kategória első 

helyezettjei közül választja ki a zsűri.  

 

Minden díjazott csapat értékes jutalomban részesül, valamint serleget és oklevelet is kap. 

 

A különdíjakról a helyszínen kapnak a résztvevők további tájékoztatást.  

 

 

8. Felelősség 

 

A résztvevők minden harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán (tárgyi 

vagy személyi sérülés esetén) amelyekért együttesen, vagy külön-külön felelősek, felmentik a 

Rendezőt, a rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait, valamint képviselőit 

mindennemű felelősség alól. A rendező semmilyen felelősséget nem vállal a depó területén 

őrizetlenül hagyott felszerelésekért és tárgyakért. 

 

 

9. Rajtszám és reklámok elhelyezése 

 

- A járművön két különálló A3 méretű, síkfelületet kell kialakítani a rajtszám 

elhelyezésére (elől, illetve bal vagy jobb oldalt, jól látható helyen), amely lehet a 

karosszérián, vagy külön, erre a célra felszerelt táblán. A megfelelő felület hiánya 

esetén a jármű nem állhat rajthoz. 

 

- A járművön A4-es méretben el kell helyezni az oktatási intézmény lógóját és nevét. 

 

- A járművön más szponzorok hirdetései is elhelyezhetők, maximum A4 méretben. Egy 

hirdetés legfeljebb kétszer szerepelhet. Az Aventics és a Rexroth elemek piaci 

versenytársainak reklámjai nem helyezhetők el a járművön. Kérdéses esetben a 

csapatnak a verseny előtt, a szervezőbizottsággal kell egyeztetnie. 
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- A versenyen a csapattagoknak a rendezők által biztosított pólót kell viselniük, amelyet 

a verseny előtt egy hónappal minden csapatkapitány kézhez kap. A szponzori lógók 

ezen a pólón helyezhetők el. 

 

- A rendező megtilt bárminemű reklám elhelyezését a versenypályán, a depó területén. 

A tilalom alól kivételt képeznek azok a reklámok, amelyek a szállító járműveken 

festve vannak, továbbá a versenyautókon, a csapattagok ruházatán, valamint a 

versenyzés egyéb eszközein (pl. esernyő, stb.) vannak elhelyezve. Az Aventics és a 

Rexroth elemek piaci versenytársainak reklámjai nem helyezhetők el a fenti 

eszközökön sem. 

 

- Amennyiben a rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal intézkedik azok 

eltávolítására. 

 

 

10. Felhasználható elemek 

 

- A sűrített levegő nyomási energiáját mechanikai munkává alakítását az Aventics 

pneumatikus hengereivel és vezérlő szelepeinek felhasználásával kell megoldani. 

 

- Az elektromos vezérléshez csak a Rexroth által gyártott és a verseny honlapján 

közzétett vagy saját fejlesztésű elemek használhatók fel. 

 

- A jármű rendelkezhet a hajtásrendszeren kívül más pneumatikával működtetett 

funkcióval is. Ebben az esetben az elemek finanszírozásáról külön megállapodás 

szükséges. 

 

 

 

Eger, 2014.09.05. 


