
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

2016 Műszaki-  és Versenyszabályok  
A1.1 Változat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szabályzat a King of Europe Pro Series, King of Europe Pro2 Series, 
Queen of Europe Series, King of Touge Series, King of Asia Series, King 

of Desert Series, King of SudAmerica Series and King of Nations 
minden eseményére érvényes. 

 
Készült a Nemzetközi Automobil Szövetség (továbbiakban FIA) 

driftelésre vonatkozó biztonsági előírásai alapján. 
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I. Műszaki Szabályok 
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A. A JÁRMŰ 
 

A1. Vizsgálat 
 
A versenyző felelőssége, hogy a jármű legalább a minimum biztonsági 
követelményeknek megfeleljen. A jelentkezési lap tartalmaz egy nyilatkozatot, melyet 
kitöltve kell leadni az esemény dokumentációs részlegén. A kinevezett ellenőrök vagy 
az esemény szervezője kérésére a versenyzőknek biztosítaniuk kell biztonsági 
felszerelésük és járművük ellenőrizhetőségét. A járművet abban az állapotban kell 
bemutatni, amelyben az a versenyben részt fog venni, minden felszereléssel együtt. 

 
A2. Alváz és Karosszéria 

 
A versenyautó alváza jól ismert gyártótól kell, hogy származzon. Alváz 
modifikációk megengedettek. 

 
Utángyártott karosszériaelemek, lökhárítók és légterelők engedélyezettek.  Minden 
motorháztetőt és csomagtérfedelet megfelelően és biztonságosan zárni kell. 

 
A3. Felfüggesztés 

 
A fejlesztett felfüggesztések megengedettek. 

 
A4. Üzemanyag és Üzemanyagtartály  

 
Bármilyen minőségű gépjármű üzemanyag használható. 

 
A jármű az eredeti üzemanyagtartályát kell, hogy használja, esetlegesen egy, az FIA 
által az FIA 253.14-es cikkelyének ISC [Nemzetközi Sportkódex] J függelékében 
jóváhagyott biztonsági üzemanyagtartályt, vagy az SFI [Snell Foundation Inc.] 28.1-es 
cikkelyében előírt biztonsági üzemanyagtartályt. 

 
A tanksapkákat megfelelően rögzíteni kell, hogy esetleges ütközés során ne nyíljanak ki. 
Üzemanyagot csak kézi üzemanyagpumpával szabad a járműbe tölteni.  Tilos bármilyen 
levegő kompresszor vagy sűrített levegő használata. 

 
2020.01.01. kezdettel érvénybe lép: 

A járműnek az FIA 253.14-es cikkelyének ISC J függelékében leírtak alapján 
rendelkeznie kell egy FIA által jóváhagyott biztonsági üzemanyagtartállyal, tűzfallal, 
üzemanyagcsövekkel és minden egyéb csővel, mint például a hűtőcsövek. 

 
A5. Fékek 

 
A fékerő elosztás módosítása és irányítása megengedett. A fékrendszernek, - úgymint 
féknyereg, féktárcsa és fékbetét, fékvezeték, fékfolyadék és fékpedál - jó és működő 
állapotban kell lennie.  
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LED féklámpa kötelező az első szélvédő felett, a minimális szélesség 80cm. 

 

A6. Motor 
 
A motor szabadon módosítható, cserélhető. Minden leeresztő csavart rögzíteni 
kell. A motorból semmiféle folyadék szivárgása nem megengedett. 

 
A7. Megszakító 

 
Minden járművet fel kell szerelni egy megszakítóval, melynek minden elektromos 
áramkört meg kell szakítania (akkumulátor, generátor vagy dinamó, világítás, kürt, 
gyújtás, elektromos szabályozás, stb.) az automata oltórendszer kivételével, továbbá a 
motort is le kell állítania. 

 
Elérhetőnek kell lennie a járművön kívülről, egyértelműen feltüntetve egy 
matricával a jármű külső részén, lehetőleg az elülső baloldali ív tetején. 

 
A8. Ülések 

 
Az FIA által az FIA 253.16 cikkelyének J függelékében meghatározott és 

jóváhagyott versenyülés megléte kötelező. Csak fejtámasszal felszerelt ülések 

elfogadottak. 

 

A9. Biztonsági Öv 

 
A járművekben minimum 5 pontos biztonsági övnek kell lennie, melyeknek meg kell 
felelnie az FIA 8853-98-as, vagy az SFI 16.1-es vagy 16.5-ös cikkelyében leírt 
szabványoknak. A beszerelésnek meg kell felelnie az FIA 253.6-os cikkelyében található 
ISC J függelékében leírtaknak attól függetlenül, hogy a hám FIA vagy SFI által 
jóváhagyott-e. 

 
Az SFI által jóváhagyott biztonsági öveken látható kell, hogy legyen a gyártó 
címkéje olvasható dátummal, amely nem lehet régebbi 2 évnél. 

 
2020.01.01. kezdettel érvénybe lép: 

 

A járművekben minimum 5 pontos biztonsági övnek kell lennie, melynek meg kell 
felelnie az FIA 8853-98.-as szabványoknak. A beszerelésnek meg kell felelnie az 
FIA 253.6-os cikkelyének ISC J függelékében leírtaknak. 

 
A10. Oldalsó Ablakok, Napfénytető, Ablakhálók és Karvédő Hámok 

 
Minden nyitható tetejű és puhatetejű járműre kötelező az FIA 253.11-es cikkelyének ISC 
J függelékében leírtaknak megfelelően hálókat felszerelni az ablakokra, valamint az SFI 
3.3-as szabványnak megfelelő karvédő hámokat elhelyezni. A napfénytetőket vagy el 
kell távolítani (hegesztés, fémborítás), vagy hálókkal kell védeni. 
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Minden más járműbe kötelező az FIA 253.11-es cikkelyének ISC J függelékében 
meghatározottak szerint átlátszó OEM vagy Polikarbonát (minimális vastagság 3.8 mm) 
üvegek beszerelése és védőhálók felhelyezése az oldalsó ablakokra.  

A járművek csak felhúzott ablakokkal versenyezhetnek. 

 

A11. Szivárgás 
 
Olajleválasztó berendezés felszerelése és biztonságos rögzítése kötelező. Semmilyen 
körülmények között  nem megengedett bármilyen szivárgás, és azonnali kizáráshoz 
vezet. 
További tisztítási költségeket jelent, ha a pályavezetés a pálya teljes takarítását 
kérvényezi. 

 
A12. Vontatóhorgok 

 
Működőképes, látható és elérhető vontatóhorgokat kell felszerelni a jármű elejére és 
végére, melyeket egy nyíllal láthatóan jelölni kell. Ha az eredeti vontatóhorgot 
használják, akkor egy hosszabbító heveder megléte szükséges. 

 
A13. Világítás 

 
Minden járműnek rendelkeznie kell 2 látható és működő féklámpával, valamint 2 látható 
és működő elülső fényszóróval. 

 
A14. Akkumulátor 

 
Az akkumulátort fém pántokkal kell biztonságosan leszorítani és teljesen be kell takarni. 

 
A15. Kipufogó 

 
Minden járműnek rendelkeznie kell egy tűzveszély-mentes kipufogórendszerrel. Néhány 
versenypályán 95db-es limit van érvényben. Ha a versenyző az egész bajnokságon részt 
kíván venni, akkor a 95db-es határ betartása javasolt. 

 
A16. Bukócső és Bukócső Szivacs 

 
Azon járműveknek, amelyeket 2016.01.01. előtt szereltek fel bukócsővel. 

 

Az FIA 253.8-as cikkely ISC J függelékében leírtaknak megfelelő 6 pontos bukócső és 
bukócső szivacs megléte kötelező. Az SFI 45.1-es szabványnak megfelelő bukócső 
szivacs is elfogadható. 

 
Azon járműveknek, amelyeket 2016.01.01 után szereltek fel bukócsővel. 

 

Az FIA 253.8-as cikkely ISC J függelékében leírtaknak megfelelő 6 pontos bukócső és 
bukócső szivacs megléte kötelező. 
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A17. Tűzoltó rendszer 

 

Az FIA 253.7.2-es cikkely ISC J függelékében leírtaknak, vagy az SFI 17.1 szabványnak 
megfelelő beépített tűzoltó rendszerrel kell rendelkeznie minden járműnek. Minden 
készüléken kell lennie egy érvényességet igazoló matricának, amely nem lehet 24 hónapnál 
régebbi. A matricának a készülék elmozdítása nélkül is láthatónak kell lennie. 

 

Belső és küldő aktiváló kapcsoló megléte kötelező. A külső aktiváló kapcsolót egy 
matricával jól megkülönböztetően meg kell jelölni.  

 

2020.01.01. kezdettel érvénybe lép: 

 
Minden járművet fel kell szerelni az FIA 253.7.2-es cikkely ISC J függelékében 
leírtaknak megfelelő tűzoltó rendszerrel. 

 
A18. Ajtók 

 
A járműnek mindkét oldalon minden körülmények között működtethető külső/belső 
zárrendszerrel kell rendelkeznie. 

 
A19. Gumiabroncsok színezett füsttel 

 
Színezett füsttel rendelkező gumiabroncsok használata csak gyakorlás közben és a 
kvalifikációk alatt megengedett. Összecsapások során csak a szokványos, fehér füsttel 
rendelkező gumiabroncsok engedélyezettek. 

 
A20. Versenyzőszám, Szponzorok, Jármű kinézet és Pódium Ceremónia 

 
Az elülső szélvédő felső részén nem lehet matrica, hogy az egész idény idejére 
ráhelyezhető legyen a kötelező KOE transzparens a versenyző számával együtt. Minden 
szponzor matricáját el kell helyezni a járművön a megfelelő helyen, legfeljebb 45-fokos 
szögben elforgatva, módosítás nélkül.  A járműveken nem lehet más drift verseny 
szélvédőmatricája. A versenyzőknek bele kell egyezniük, hogy feltüntetik és hordják 
minden szponzor matricáját, sapkáját és más elvárt termékeit. A járművek minden fontos 
karosszériaelemének sértetlennek kell lennie, illetve alapvető, hogy a karosszéria a 
professzionális elvárásoknak megfelelően legyen karbantartva. A versenyzőknek viselniük 
kell a szponzoroktól kapott sapkákat a pódium ceremónia teljes időtartama alatt, 
mindaddig, amíg mindhárom versenyző a pódiumon van. A versenyzők csak az után 
viselhetik a saját szponzoraik sapkáit a póriumon fényképezkedés vagy egyéb célból, hogy 
a hivatalos ceremónia lezajlott.  

 
A fenti szabályok bármelyikének megsértése a versenyből való kizárást eredményez, a 
pontok elvesztésével együtt. A kötelező márkanév választás a honlapon lesz elérhető 
néhány héttel az első verseny kezdete előtt. Az idény kezdete előtt ez is frissítésre fog 
kerülni.  

 
2016 King of Europe Series Szabálykönyv 6 Rev A1.0 by Mike Procureur & Luc-Michel Faichaud 



B. VERSENYZŐ ÉS MEGJELENÉS 
 
B1. Versenyző 

 
Minden pilótának overallt kell viselnie, beleértve olyan kesztyűket, hosszú alsóruházatot, 
maszkokat, zoknikat és csizmákat, melyek megfelelnek a FIA 8856-2000 (27. számú 
Technikai Lista) vagy az SFI 3.2/a/5-ös szabványnak. Minden ruhadarabnak tisztának és 
használatra alkalmasnak kell lennie. A viselőjének kell arról gondoskodnia, hogy ruhái ne 
legyenek túl feszesek. 

Overáll FIA 8856-2000-es vagy SFI 3.2A/5-ös szabvány 

Csizmák FIA 8856-2000-es vagy SFI 3.3/5-ös szabvány  

Kesztyűk FIA 8856-2000-es vagy SFI 3.3/5-ös szabvány  

Maszk FIA 8856-2000-es vagy SFI 3.3-as szabvány 

Alsóruházat (felső, nadrág és zokni) FIA 8856-2000-es szabvány 

Amikor az FIA által jóváhagyott ruhákat viseli, a pilótának figyelembe kell venniük a 
III. Fejezet – A Pilóták Felszerelése, 2. Cikkely „Tűzálló öltözet” részben, valamint 
az FIA ISC L függelékében leírtakat.  

 
A KOE pilótáinak csökkentett áron érhető el a speciális FIA felszerelés 

csomag.  

2020.01.01 kezdettel életbe lép: 

Minden pilótának az FIA 8856-2000 (27. számú Technikai Lista) szabványnak megfelelő 
homológ overállt, kesztyűket, hosszú alsóruházatot, csuklyákat, zoknikat és csizmákat 
kell viselnie. Ezen kívül figyelembe kell venniük a  III. Fejezet – A Pilóták Felszerelése, 
2. Cikkely „Tűzálló öltözet” részben, valamint az FIA ISC L függelékében leírtakat. 

 
B2. Sisak 

 
A pilótának az FIA 8858-2002-es, 8858-2010-es, 8859-2015-ös, 8860-2004-es, 8860-
2010-es, Snell SAH2010-es vagy SA2015-ös szabványoknak megfelelő sisakot kell 
viselnie. Amikor az FIA által jóváhagyott sisakot viseli, a pilótának figyelembe kell 
venniük a III. Fejezet – A Pilóták Felszerelése, 1. Cikkely „Sisakok” részben, valamint 
az FIA ISC L függelékében leírtakat. A sisaknak kompatibilisnek kell lennie az FHR 
fejrögzítő rendszerrel. Az FIA sisakokat fel kell tüntetni a 33-as, 41-es, 49-es számú 
Technikai Listákon. 
 
Kötelező teljes arcot védő sisak használata szélvédő nélküli járművekben. A sisaknak 
sérülésmentesnek és használható állapotúnak kell lennie. A sisak alatt hordott 
szemüvegnek törésbiztosnak kell lennie.  
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2020.01.01 kezdettel életbe lép: 

A pilótának a következő FIA szabványoknak megfelelő sisakot kell viselnie: 8858-2002, 
8858-2010, 8859-2015, 8860-2004 or 8860-2010.  

Amikor az FIA által jóváhagyott sisakot viseli, a pilótának figyelembe kell venniük a III. 
Fejezet – A Pilóták Felszerelése, 1. Cikkely „Sisakok” részben, valamint az FIA ISC L 
függelékében leírtakat. A sisaknak szerepelnie kell 33-as, 41-es, 49-es számú Technikai 
Listák egyikén. Kötelező teljes arcot védő sisak használata szélvédő nélküli járművekben. 
A sisaknak sérülésmentesnek és használható állapotúnak kell lennie. A sisak alatt hordott 
szemüvegnek törésbiztosnak kell lennie. 

 

B3. Fejrögzítő Rendszer (FHR) 
 
Az FHR rendszer megléte és használata kötelező. A III. Fejezet – A Pilóták 
Felszerelése, 3. Cikkely „Fejrögzítő Rendszer (FHR)” részben, valamint az FIA ISC L 
függelékében vagy az SFI 3.8.1-ben leírt fejrögzítő rendszerek elfogadottak. 

 
2020.01.01. kezdettel életbe lép: 

 
Az FHR rendszer megléte és használata kötelező. Csak a III. Fejezet – A Pilóták 
Felszerelése, 3. Cikkely „Fejrögzítő Rendszer (FHR)” részben, valamint az FIA ISC 
L függelékében leírtaknak megfelelő fejrögzítő rendszerek elfogadottak. 

 
B4. Jármű Prezentálása 

 
Minden járműnek professzionálisan kell kinéznie, minden karosszériaelem, úgymint 
elülső lökhárító, hátsó lökhárító és motorháztető megléte követelmény ahhoz, hogy a 
versenypályára állhasson. Ideiglenes vészhelyzeti javítást (ragasztószalag) kell alkalmazni 
a karosszériaelemek rögzítéséhez, de csak abban az esetben, ha a versenypályán 
keletkezik a sérülés. Ezek után a járművet teljesen meg kell javítani a következő verseny 
kezdetéig. Az új idény kezdete előtt javasolt egy teljes újrafestés. Összesen 2 Gopro 
helyezhető el minden járművön. Minden jármű ablakán fel kell tüntetni a vezetője 
nemzeti zászlóját. 

 
B5.  Istálló Prezentáció. 

 
Minden versenyautót az istállókban felállított sátor alatt kell kiállítani. A talajt 
folyadékálló réteggel kell bevonni a versenypálya istállóinak megóvása érdekében. A 
csapatok nem árulhatják termékeiket az istállójukban. 

 
B6.  Istálló Tűzoltó Készülék 

 
Minden csapatnak rendelkeznie kell az istállójában egy jól látható helyen elhelyezett 
hordozható tűzoltó készülékkel, amelynek legalább 2kg-osnak kell lennie. 
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B7.  Istálló Biztonság 

 
A sebességkorlát az istálló területén ÖT kilométer per óra, a járművet biztonsági 
állványokra kell helyezni (lásd a képet lentebb) ha valaki dolgozik alatta, vagy ha a 
váltó bemelegítését végzik. 

 
B8. Magatartási Kódex 

 
Azon versenyző, személyzeti tag illetve résztvevő, aki másokat veszélyeztet, azonnali 
eltiltással büntetendő az éppen futó, illetve bármelyik jövőben megrendezésre kerülő 
King of Europe rendezvénytől. 

 
Minden versenyzőnek és csapatnak a biztonság és a professzionalizmus kell, 
hogy legyen az elsődleges szempont. Semmilyen hanyagság, biztonsági 
intézkedés megszegése nem megengedett. 

 
Minden versenyzőnek és csapattagnak jogában áll kérdéseket feltenni, 
problémáikat ésszerű keretek között megvitatni a tisztségviselőkkel és/vagy a 
bírókkal szabadidőben, gyakorlás alatt, eligazítás és verseny utáni eligazítás 
alatt, de nem a selejtező illetve a verseny ideje alatt. 

 
Ha a versenyző nem helyénvaló magatartást tanúsít a bírókkal szemben, akkor fentebb 
felsorolt büntetéseknek lesz kitéve. Ez a szabály érvényes az interneten illetve a szociális 
médiák színterein történő megnyilvánulásokra és vitákra is. 

 
Minden versenyző felelős az őt képviselők, csapattagjai, személyzete és vendégei 
magatartásáért is a King of Europe teljes időtartama alatt. 

 
Alkohol és/vagy drogfogyasztás szigorúan tiltott a versenyzők részére a rendezvény 
teljes időtartama alatt, az ellenőrzésre véletlenszerű időközönként kerül sor az 
idény alatt. 
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II. VERSENYSZABÁLYOK 
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C1. Eligazítás 

 
Minden gyakorló-, selejtező- vagy versenyfutam előtt a Versenytitkárság Hivatalnoka 
fog eligazítást tartani minden pilótának a vészhelyzet esetén életbe lépő 
intézkedésekről. Minden bekötőutat szabadon kell hagyni, hogy a megkülönböztetett 
járművek bármikor áthaladhassanak. 

 
A bírók minden pilótát tájékoztatni fognak a versenyszabályokról az eligazítás alatt. 

 
Minden pilótának részt kell vennie az eligazításon pontosan a megadott időben, ekkor 
már viselniük kell a versenyruhájukat és cipőjüket. Minden eligazítás 10-15 perccel a 
verseny előtt történik, tehát a versenyzőknek készen kell állniuk a kezdésre. 

 
A pilótáknak dedikálás során is viselniük kell versenyruhájukat. A dedikálásra minden 
körben van lehetőség, az idényeken rendszeresen résztvevő versenyzők elsőbbséget 
élveznek. 

 
C2. Versenypálya 

 
A szervező gondoskodik következő felsorolásban megtalálható összes pályaszakasz 
meglétéről, a pálya alakját és a pontosan megrajzolt versenypályát mindig az adott 
rendezvény előtt fog részletezésre kerülni. Minden versenypálya a következő 
részekből áll: 

 
1) Startvonal 

2) Gyorsító szakasz 

3) Támadási ív, ezt követi a verseny (értékelt) szakasz 

4) Célvonal 

5) Lassító szakasz 

6) A Bírók Pozíciója 

 
C3. Indítófolyamat 

 
Az indulási jelet egy ún. „indító” adja belátása szerint, aki a Versenytitkárság 
Hivatalnoka felügyelete alatt áll.  Az „indító” szerepét betöltheti két lámpa is: egy PIROS, 
amely megtiltja az indulást és egy ZÖLD, amely engedélyezi az indulást. 

 
A versenyzőknek minden egyes futam kezdetekor az előírt felszerelésben kell 
megjelenniük. A versenyzőknek a verseny teljes időtartama alatt viselniük kell 
felszerelésüket, ellenkező esetben részvételi engedélyüket visszautasíthatják, illetve 
azonnali kizárásban részesülhetnek, ha a futam közben vagy után kiderül, hogy 
megszegték ezt a szabályt. 

 
C4. Kvalifikáció 

 
Minden autónak két kört kell mennie bemelegítés nélkül, ezután a legjobb kör alapján 
fog összeállni a Top32. 
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Eső illetve olyan időjárási viszonyok esetén, melyek miatt nem kell elhalasztani az 
eseményt érkezési sorrendben történik a selejtezés, ugyanis nincs felállított sorrend, 
amit követni kell a kvalifikáció folyamán 

Amennyiben több pilóta is ugyanazt a pontot éri el, úgy egy második kört kell futniuk, 
ha az eredmény még ezután is egyenlő, egy utolsó kört engedélyeznek, hogy 
különbség alakuljon ki a versenyzők között. 

 
C5. Döntő 

 
A kvalifikáció eredményeinek megfelelően a legjobb 16 vagy 32 versenyző fog 
megmérkőzni egymással kettesével, szemtől szemben, klasszikus egyenes kieséses 
rendszerben (az első a harminckettedik ellen, a második a harmincegyedik ellen, stb.). 
Minden autó 2 kört megy bemelegítő kör nélkül. Az értékelés részleteiről bővebben 
lejjebb.  

 
C6. Előzés 

 
Az előzés nem megengedett az összecsapások során, különösen, ha az élen lévő 
versenyző a külső érintő íven halad. Az egyetlen kivétel ezen szabály alól az, ha az élen 
haladó versenyző teljesen elhagyja a bírók által kijelölt területet, vagy ha egy ütközés 
illetve vészmegállás csak előzéssel kerülhető el. 

 
C7. Tartalékjármű 

 
Minden versenyzőnek lehetősége van arra, hogy kicserélje járművét egy másikra a 
selejtező kezdete előtt. A döntők során csak az az autó használható, melyet a 
selejtezők során használtak. 

 
C8. Műszaki meghibásodás a döntők során (ex-5minutes rules) 

 
Ha egy jármű műszaki meghibásodástól szenved a Top32/Top16/Top8 során, akkor 
lehetőség van arra, hogy a mérkőzését az éppen folyamatban lévő sorozat végére 
helyezzék. Ha a meghibásodás a Top 16-ban lép fel, akkor az a mérkőzés lesz az a Top16 
utolsó mérkőzése. 

 
Halasztással csak egy versenyző élhet egy csapatból és csak egyszer használható egy 
esemény alatt. Nem elérhető ez az opció a középdöntőkön, a 3. helyért vívott 
versenyen és a döntőn sem. 

 
Bármilyen műszaki beavatkozás (kivéve gumiellenőrzés, guminyomás-állítás) 
ugyanazon futam első és második köre között azonnali kizárást von maga után. 

 
„One More Time” [Újrajátszás, későbbiekben OMT] esetén a járművek visszatérhetnek 
az istállókba gumicserére, az OMT összecsapások az éppen futó sorozat végére 
tevődnek. Minden más esetben mindkét autónak 120 másodperc áll rendelkezésére, 
hogy a startvonalra álljon. A számláló az után indul, hogy a versenybírók informálták a 
pilótákat az első kör előtt. A második kör megkezdéséhez az autóknak a célvonal 
átlépése után 120 másodperccel újra a startvonalhoz kell állniuk. 
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Ha az autó készen áll a versenyre, de előre nem látott okokból kifolyólag elállták az útját 
a versenypályán vagy az istállóban, akkor a számlálót leállítják, míg az autónak újra 
szabad útja nem lesz. 

Ha az ellenfél nem ér a megadott időben a startvonalhoz, akkor a várakozó autónak 
egyedül kell lefutnia a körét, melyet ezután elbírálnak és pontoznak. 

 

C9. King of Europe ProSeries Csapatbajnokság 
 
A csapatbajnokság a Formula-1 bajnokságaihoz hasonló. Minden csapat legalább 2, 
legfeljebb 4 pilótából állhat. Az idény alatt a csapat két legmagasabb egyéni pontszámot 
elérő pilótájának pontszáma fogja alkotni a csapat pontszámát a bajnokságban. 

 
Az idény végén a legjobb csapat megkapja a „King of Europe Bajnok Csapat” címet. 

 
C10. Az OMT csata szabálya "hírtelen halál” stílusban 

 
Abban az esetben, ha az első két összecsapás eredménye egyenlő lenne, van lehetőség 
OMT ikercsatára (3. és 4. harc). Ha az állás továbbra is döntetlen, akkor egy egykörös 
„hírtelen halál” típusú csata következik. A legmagasabb kvalifikációs ponttal rendelkező 
pilóta fogja vezetni a hírtelen halál futamot. A hírtelen halál csaták csak akkor 
folytatódnak, ha az eredmény 5-5. Ez a szabály érvényes a döntőre is, de abban az 
esetben az OMT összecsapások a szokványos kétkörös módban folynak tovább egészen 
addig, amíg nincs győztes. 

 
C11. NULLA pontos szabályok 

 
0 pontos büntetés jár a következő esetekben: 

 
* Pörgés (kvalifikáció vagy összecsapás közben), ha célvonalon áthaladáskor pörgésbe 
kezd és ez a célvonal után is folytatódik, akkor az kipördülésnek számít. 

* Szándékosan lassuló drift (összecsapás közben) 

* A versenypályán fair-play nem tisztelése (összecsapás közben) 

* Két (vagy több) kerék elhagyja a pályát (kvalifikáció vagy összecsapás közben) 

* Nagy alulkormányzás (kvalifikáció vagy összecsapás közben) 

* Szándékos nekiütközés az ellenfélnek, annak vezetési ívének zavarása (összecsapás 
közben) 

 
C12. Élő felvétel készítése bíráláshoz 

 
A döntők során egy szakértő az élő felvételeket fogja figyelni a 2 összecsapásról. Minden 
összecsapás rögzítve lesz, így a bírók azonnal visszanézhetik a felvételeket, ha 
szükségesnek találják. 
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C13. Információ az Értékelésről és a Távmérésről 

 
Kvalifikáció során az alábbi négy kritérium alapján értékelnek minden futamot: Szög, 
Sebesség, Ív és Összkép. 

 
A Szög mutatja az ellenkormányzás mértékét és azt a hátsó csúszási szöget, melyet a 
pilóta alkalmaz a pályán. Távmérő rendszer figyeli a támadási szöget a drift kezdetekor 
és az általános szöget a pálya teljesítése során. 

 
Sebesség alatt értendő nem csak a belépősebesség, hanem az átlagos sebesség is, 
melyet a pilóta képes fenntartani végig a pályán. Ennek méréséről távmérő rendszer 
gondoskodik. Maximális pontot érdemel a magas érkezési sebesség és a következetes 
sebesség a pálya során. Az érkezési sebességért összesen 5 pont, az átlagsebességért 
összesen 25 pont adható ki. 

 
Az Ív azt az ideális ívet jelöli, amelyen az autónak haladnia kell a menet során. Ezeket 
külső és belső érintési pontokkal/zónákkal jelölik a pályán. A belső érintési pont az a 
pont, amelyhez olyan közel kell érnie a jármű elülső lökhárítójának, amennyire csak 
lehet. A külső érintési zónákért annál több pont jár, minél közelebb kerül hozzá az autó 
hátsó lökhárítójának széle. A tökéletes ív megtartása tökéletes drift képességeket 
követel meg az egész pálya során, bármilyen alulkormányzás vagy más technikai hiba 
csökkenteni fogja a pilóta végső eredményét. 

 
Benyomás alatt a futam általános érzetét kell érteni. Ez a legszubjektívebb kritérium 
és a bírók azt figyelik, hogy melyik pilóta váltja ki a legtöbb „izgalmat” a nézőkből. 

A pilótáknak be kell mutatniuk, hogy folyamatosan uralják autójukat. A távmérés 30 
pontot adhat a sebességre és szintén 30-at a szögre. A bírók 40 pontig pontozzák az 
ívet és az összképet. 

 
Egyes versenyeken a bírálást 100%-ban emberek végzik, távmérés nélkül, hasonló 
kritériumok alapján. 
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C14. Információ az Értékelésről - Ikercsaták 

 
A professzionális drift rendezvényeken a kivitelezést és a stílust pontozzák, ezért 
elvárás, hogy a bírók rendkívül tisztában legyenek az autók képességeivel és a 
versenyzők által alkalmazott haladó szintű technikákkal. 

 

Az Ikercsatákat két menet alapján értékelik, egy az egy ellen felállásban, ahol a 
versenyzőket pozícióiknak megfelelően párosítják össze (Top16-ból vagy Top32ből). A 
magasabb kvalifikációs ponttal rendelkező fogja vezetni az első futamot, az 
alacsonyabb ponttal rendelkező pedig a másodikat. 

 

A legfontosabb sikertényező az élen haladó autó számára az, hogy képes legyen 
gyorsan, teljes gázzal, hiba nélkül végigmenni a pályán, miközben a mögötte haladó 
nyomás alatt tartja. A követő autó feladata, hogy „lenyomja” az előtte haladót 
technikai szinten, úgy, hogy legalább olyan jó szögben, vagy jobban halad miközben 
követi a vezető ívet. 

 

A következetes vezetés kritikus fontosságú a páros versenyek során. Általában egy 
pilóta a saját hibái miatt veszít el egy összecsapást (lemegy a pályáról, 
alulkormányoz, stb.), mintsem, hogy csupán a követője lenne jobb nála. 

 
Az elől haladó autónak úgy kell teljesítenie a pályát a kvalifikációs íven, hogy közben 
nem vét hibát az miatt, hogy a mögötte haladó megzavarja, nyomás alatt tartja. Az 
érintőpontokat használják összecsapások során is és mindkét autónak követnie kell a 
kvalifikációs ívet. Ha az első autó nem követi tökéletesen a kvalifikációs ívet, akkor ez 
büntetőpontot jelent számára. Ha a követő nem használja olyan tökéletesen az ívet, 
hogy közelebb kerüljön, mint az első autó, akkor ez büntetést von maga után a követő 
számára. A követőnek muszáj mindig az vezető ívét követnie, még akkor is, ha az nem a 
megfelelő ív. 

 
A követő autónak is olyan jól kell mennie, mint a vezető autónak, ez azt jelenti, hogy 
tartaniuk kell UGYANAZT azt ívet, mint a vezető és közben nyomást kell rá helyezniük. A 
követő autónak olyan közel kell lennie a vezetőhöz, amennyire csak lehet, hogy előnyre 
tehessen szert. Ha a követő autó nagyobb sebességgel halad, de KISEBB szögben, akkor 
az nem fog 5-5-nek számítani. 
 
Rendkívül fontos, hogy a követő autó olyan közel maradjon a vezetőhöz amennyire 
csak lehet a starttól a célvonalig. Előfordulhat érintkezés az Ikercsaták közben, 
nagyobb ütközés esetén a bírók döntik el végeredményt. 

 
A Sebességzónákat bójákkal vagy hasonló jelzővel lehet  kijelölni és elhelyezni a gyorsító 
zónában, hogy minden ikercsata fair és gyors legyen. A Sebességzónák használatát a 
pilóták eligazításán fogják részletezni. 

 
Az ikercsaták pontozása a szemtől szemben párbajok alatt történik. A bírók minden 
körben 10 pontot osztanak szét (5-5, 6-4, 7-3), dupla 0-0 is adható, ha mindkét pilóta 
hibázott. A pontozás a fentebb említett szabályok szerint történik. A szemtől szemben 
párbaj befejeztével a bírók három opció közül hirdetnek győztest: 
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1. “A” Pilóta nyer 
2. “B” Pilóta nyer 
3. One more Time 

 

Döntetlen esetén engedélyezik az OMT-t, és a versenyzők megkezdhetik az újabb 2 
körös szemtől szemben összecsapásukat, amelyet egy hírtelen halál stílusú csata követ. 

 
Minden bírálás, videofelvétel és távmérés kiértékelés a bírói toronyban történik. 
Minden pilótának tanácsos jó taktikát alkalmazni, hogy nyomást helyezhessen az 
ellenfelére. Jó stratégia például agresszívabb csúszási szögek használata, nagyobb 
sebesség alkalmazása a sarkoknál, valamint jó taktika alkalmazása az első csata 
eredménye függvényében. 

 
A bírók ítéletei véglegesek. 

 
C15. Reklamáció 

 
A hivatalos reklamációk csak a verseny után elfogadhatók. Reklamációt csak 
papíron lehet benyújtani, melyen részletezni kell az esetet és a szabályokat. 

 
Nem elfogadható a bírói döntéssel kapcsolatos reklamáció. 

 
Azon pilótáknak, akik reklamációt nyújtanak be, meg kell érteniük, hogy azok a pontok, 
amelyeket a kérdéses versenyen szereztek, addig nem számítanak bele az 
összpontszámba, míg az ügyük le nem zárul. A reklamációt a verseny után átnézik és 
pár napon belül hivatalos nyilatkozat formájában válaszolnak. 

 
Ha a reklamációt jogosnak találják, a döntést ennek megfelelően fogják meghozni. Ha 
a reklamáció jogtalan, a pilóta elveszíti minden abban a versenyben szerzett pontját 
elveszíti. 

 
C16. Baleset a versenypályán 

 
A pályán ragadt mozgásképtelen autó pilótájának minden tőle telhetőt meg kell tennie, 
hogy oldalra húzódjon. Engedelmeskednie kell a bíróknak és a tisztségviselőknek. Nem 
szállhat ki a járműből, csupán vis maior (tűz) esetén, vagy ha a bíró felszólítja rá. 

 
Ha egyszer megállt, a pilóta nem indíthatja újra a járművet. A pilótáknak szigorúan 
tilos megtolniuk az autójukat. A mozgásképtelen autókat a szervezet fogja eltávolítani. 
Semmilyen körülmények között nem léphet a pilóta csapata a versenypályára (a start 
és célvonal között). 

 
C17. Bemelegítő zóna 

 
Nincs bemelegítő kör a kvalifikációk és összecsapások előtt Bemelegítő zóna 
megtalálható a kezdővonal előtt, hogy a gumikat biztonságosan bemelegíthessék.  
Álló helyzetben történő gumiégetés nem megengedett. 

 

2016 King of Europe Series Szabálykönyv 16 Rev A1.0 by Mike Procureur & Luc-Michel Faichaud 



C18.  Büntetések és Kizárás 

 
Büntetések a következő okokért járnak: 

 
* Hiányzás vagy több, mint 5 perc késés eligazításról, versenyruha nem viselése 
eligazításkor: 50 Euro bírság (felajánlva a verseny győztesének) 

 
* Versenypályára lépés hiányos szponzormatricákkal, matricák rossz helyre ragasztva 
gyakorlás vagy kvalifikálás során: 50 Euro bírság (felajánlva a verseny győztesének). 
Ugyanez összecsapás során: azonnali eltiltás. 

 
* Hivatalos videokamerák beszerelésének megtagadása, a KOE videós csapatával video 
interjúk készítésének megtagadása, a saját videofelvétel hiánya az összes begyűjtött 
pont elvesztésével jár. 

 
* Ha a pilóta nem hajlandó a pódiumra állni, amikor a Top3 vagy a Bajnok Csapat 
tagja, akkor automatikusan elveszíti ő is és csapata is az összes pontot, amit a 
bajnokság alatt gyűjtött. 

 
 

Kizárni valakit egy versenyből, több versenyből vagy a teljes bajnokságból a következő 
okokból lehet: 

 
* Bármilyen veszélyesnek tartott magatartás a versenypályán vagy a létesítményekben 

(istállók, stb.). 

* A versenypálya nem megfelelő sebességgel való elhagyása. 

* Gyakorlás a „Vadonban”, nem megengedett helyeken, beleértve az istállót is. 

* Sportszerűtlen magatartás. 

* A bírók és tisztviselők utasításainak, jelzéseinek figyelmen kívül hagyása. 

* Versenypályára lépés nem megfelelő műszaki állapot tudatával. 

* Alkohol- és drogfogyasztásra vonatkozó szabályok megszegése. 

* A pilóták eligazításán kapott fontos utasítások figyelmen kívül hagyása. 

* A pilóta és/vagy csapata feladatainak figyelmen kívül hagyása. 

* Bárminemű tiszteletlen magatartás a nézők és más pilóták/csapatok, tisztviselők felé. 
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C19. Helyezések abban az esetben, ha a verseny félbeszakad 

 
* Ha a verseny a kvalifikációk előtt szakad félbe, akkor minden résztvevő pilóta 20 
pontot kap (40 pontot, ha az utolsó kört is teljesítette). 

 
 

* Ha a verseny a Top32 előtt szakad félbe, akkor a kvalifikációs rangsor lesz a 
verseny rangsora is (a kvalifikáción legjobb eredményt elérő versenyző lesz a 
verseny győztese). 

 
 

* Ha a verseny az éppen folyamatban lévő Top32/16/8/4/2 összecsapás közben szakad 
félbe, akkor a már kiesett versenyzők megkapják elért pontszámaikat. A még 
versenyben lévő versenyzők a kvalifikációk aktuális rangsorának megfelelően kapnak 
pontokat. (Példa: Ha a verseny a Top16 összecsapások közben szakad félbe, az első 
körben kiesett versenyzők 40 pontot kapnak, a Top16-ban kiesett versenyzők 50 pontot 
kapnak, a még versenyben lévő pilóták pedig a rangsornak megfelelően kapnak pontot.) 

 
C20. Hibás elindulás 

 
Abban az esetben, ha az egyik pilóta hamarabb indul el, a bírók újraindíthatják az 
összecsapást, ha a hibás indulás nem szándékos volt. A szándékosan hibásan induló 
versenyzőt figyelmeztetni lehet, vagy 10-0 eredményt hirdethetnek a hibás versenyző 
kárára. Csakis a bírók dönthetik el, hogy számukra mi tűnik a helyes megoldásnak. 

 
C21. Besorolás 

 
Egy driftverseny során kétféle besorolás létezik: 

 
1) Besorolás kvalifikációra, mely során kialakul a döntők sorrendje. 

2) A végső besorolás a kiesések után, mely a verseny általános sorrendjét mutatja. 
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C22. Pontozási rendszer 

 
Regisztráció egy versenyre: 20 pont (utolsó kör: 40 pont). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ezek a kvalifikációs pontok nem érvényesek a következő versenyekre: King of Touge, 
Pro2 Series and Queen of Europe. 

 
FIGYELEM: a pontok megduplázódnak az utolsó körben! 

 
 

Abban az esetben, ha két pilóta azonos pontszámot ért el az általános bajnokság 
rangsorban, akkor a legtöbb kört megnyerő pilóta lesz a győztes kettejük közül. Ha 
mindketten ugyanannyi kört nyertek, akkor a második helyezések száma lesz a döntő, ezt 
követően pedig a harmadik helyezések száma és így tovább. 

 
C23. Nevezés a King of Europe Pro2 Series eseményre 

 
Pro2 Series mindenki számára elérhető, kivéve azokat a pilótákat, akik a King of Europe 
„Pro” Series során a Top10-ben, vagy bármilyen „Pro” futamban a pódiumon végeztek. 

 
C24. Nevezés a King of Europe ProSeries eseményre 

 
ProSeries-ben 3 féle pilóta indulhat: 

 
1) Pilóták, akik korábban már részt vettek ProSeries eseményeken. 

2) Pilóták, akik a Top3-ban végeztek egy nemzeti bajnokságon. 

3) Pilóták, akik egy évvel korábban már teljesítettek egy teljes idényt a Pro2 West vagy 
East-en. 

 
Azon pilótákat, akiknek egymás után 3 alkalommal nem sikerül bejutniuk a King of Europe 
ProSeries Top32-be automatikusan lefokozzák a Pro2Series-be. 
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C25. Nevezés a King of Touge/Asia/SudAmerica/Desert/Nations Series 
eseményekre 

 
Ezeken az eseményeken 3 féle pilóta vehet részt: 

 
1) Pilóták, akik korábban már részt vettek KOE ProSeries eseményeken. 

2) Pilóták, akik a pódiumon, vagy jó helyezéssel végeztek a nemzeti bajnokságaikon. 

3) Promóter által meghívott pilóták. 
 
C26. Pro2/Queen of Europe Series Pontozási Rendszere 

 
Az East and West Series pilótái 3 verseny során gyűjthetnek pontokat a saját 
zónájukban (Kelet/Nyugat). A versenyzők mindkét zónában indulhatnak, de csak annak 
a zónának a pontjai fognak számolni a Superfinal rangsor megállapításánál, amelyben a 
legjobb eredményt érték el. 

 
A Superfinal előtt a két zóna pilótáinak pontjait összehasonlítva állítják fel a 
kezdőrangsort, és a Superfinal során gyűjtött pontok megduplázásával kerül ki a 
Bajnok. 

 
 
 
 

A fenti szabályok az idény során bármikor megváltozhatnak. 
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