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Magyar eSport Közösségek Országos Szövetsége 

(MEKOSZ) 

PSF1 Nemzeti Bajnokság (PSF1OB) 
 

 

 

Versenykiírás 
 

 

A MEKOSZ olyan független szervezet, amely jelenleg a magyarországi PlayStation 

platformon játszó F1 esportolók részvételével napjaink legnagyobb kihívású 

bajnokságát hívja életre, foglalja keretek közé és üzemelteti azt. 

 

A versenyeken való részvétel minden nevező számára elérhető, akik megfelelnek a 

szervezet feltételrendszerének, betartják és betartatják az Etikai Kódexben 

foglaltakat, illetve megkapták az engedélyt a PSF1 Nemzeti Bajnokságban való 

indulásra a MEKOSZ vezetői testületétől. 

 

A hivatalos mezőnybe meghatározatlan számú versenyző kerülhet nevezés alapján. 

Nevezni kizárólag a MEKOSZ mindenkori weboldalán (www.mekosz.hu), az erre 

rendszeresített űrlapon keresztül lehetséges. Ennek ellenére az OB egyéni versenyzési 

tematikájú. Elképzelésünk alapján minden egyéni versenyző mögött állnia kell egy a 

kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő ligának. 

A MEKOSZ Magyar Országos Bajnokságban bárki elindulhat versenyzőként 

függetlenül a nemzeti hovatartozásától, amennyiben elfogadja és betartja az alábbi 

feltételeket. 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

A. Szabályok 

B. Indulási Feltételek 

C. Versenyek időpontja 

D. Futaminformációk 

E. Lobby beállítások 

F. Pontozás 

G. Versenynaptár 
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A. Szabályok 

 

 Platform: Playstation 

 Játék: F1 2021 Official PlayStaiton Game 

 PS név (PS ID.): A bajnokságban induló versenyző nevének az alábbi 

feltételeknek kell megfelelnie: 

o a versenyző családi neve ékezet nélkül (Pl. Kovacs) 
o utána aláhúzás (_) 

o utána a versenyző keresztneve ékezet nélkül (pl.: Peter) 

o Kovacs_Peter 
 Bajnokság időtartama: 2021 szeptember – 2022 július 

 Bajnokság formája: egyéni indulók 

 Autók festése: 

o  Eredeti F1 fényezésű versenyautók.  

 

 

 Veresenylebonyolítás: 

o 2021 szeptember 12. -Egy ún. 0. tabella felállítás (előválogató) a nevező 

versenyzők között, amely meghatározza az első forduló alap lobby 

kiosztását 

 Az első forduló előtt az előválogató végeredménye alapján, a 

további bajnoki futamokon az aktuális összesített tabella alapján 

az első 15 helyezett automatikusan az „A” lobbyban versenyez. 

A 16.-25. helyezettek a tabella állása alapján felállított 

rajtsorrendben az forduló helyszínén egy 25%-os versenytávú 

verseny végeredménye alapján az első 5 helyezett csatlakozik 

az „A” lobbyba, a 6-10. helyezettek a „B” lobbyba. 

 Amennyiben a mezőny több, mint 40 versenyzőt számlál, a fenti 

szisztéma alapján dől el, hogy kik alkotják az adott lobby 

mezőnyét. 

o 2021 szeptember 19. – 2022 május 01. között a bajnokság 

alapszakaszának lebonyolítása (lásd: versenynaptár) 

 Az alapszakasz 5 db, megrendezés idejében elkülönített 

szakaszból áll 

 Az alapszakaszban 3 tabellát különböztetünk meg egymástól. 

 Összesített tabella, amely minden versenyen elért pontot 

számlál, és amely alapján kerülnek a versenyzők a 

lobbykba 

 Szakasz tabella, amelyek kezdetén minden versenyző 0 

ponttal indul a 4 versenyből álló sorozatnak. A szakasz 

végeredménye, és a pontrendszer alapján további egy 

futamon megszerezhető pont kerül jóváírásra az 

összesített tabellára. 

 Liga tabella, amely a ligák versenyzőinek összpontszámát 

számlálja 

o 2022 május 29 – 2022 július 03. között a bajnokság rájátszásának (döntő, 

kizárólag az alapszakasz tabellájának 20 legjobb versenyzője) 

lebonyolítása. 

 A versenyzők eredeti F1 festésű autókra váltanak (lásd.: A/Autók 

festése) A választás joga az alapszakasz tabellavégeredmény 
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alapján történhet, tehát először az alapszakaszgyőzte választ 

autó, őt követi a 2. helyezett, és így tovább… 

 Az alapszakaszban szerzet pontokat mindenki továbbviszi 

 A pontrendszerben, a lebonyolításban nincs változás* 

 Kivételt képez a bajnoki szezont záró Hungaroring, amely 100% 

versenytávú, és amelyet megelőző kvalifikáció külön napon kerül 

megrendezésre. (Szombaton) 

 

 Elérhető helyezések:  

o Futamgyőztes I. II. III. hely 

o Licence „B”  I. hely 

o Licence „C”  I. hely 

o Licence „D”  I. hely 

o Licence „E”  I. hely 

o stb… 

o Országos Bajnoki I. II. III. hely 

o Országos bajnok vándorserleg 

o Országos bajnok közösség (liga) 

 

 Díjazás:  

o minden „A” lobby szakaszgyőzelem pódiuma éremmel díjazott, 

o minden versenyen minden licence kategória első helyezettje oklevéllel 

díjazott, (egyelőre nem alkalmazzuk) 

o Országos bajnoki pódium kupával díjazott, 

o Országos bajnok vándorserleggel díjazott, 

 

Minden elnyert díjat egyszer december-januárban, egyszer a bajnokság végeztével 

postázunk a megadott postázási címekre. 

 

 Nevezés: 
 

A nevezési díj minden esetben az egész szakaszra értendő, tehát, ha a szakasz 3. 

versenyén érkezik a pilóta, akkor a szakaszból hátralévő versenyek nevezési díját 

együttesen kell befizesse az első versenye előtti nap déli 12 óráig. Versenyenkénti 

fizetés a szabályok szerint nem elfogadható! 
Amennyiben a határidő után érkezik be a nevezési összeg, függetlenül attól, hogy az 

még a verseny megkezdése előtti időpont, az adott versenyző nem kap licence-et a 

futamra, de a befizetést görgetjük a soron következő versenyre. 
 

o Határidő: minden futam előtti nap déli 12 óra 
o Díj: 1250,-ft/nagydíj 

 

 

 

A nevezési határidőn túli csatlakozási igény esetén a MEKOSZ vezetői testülete az 

alapszabályban foglalt feltételektől eltérő feltételeket szabhat. 

 

B. Indulási Feltételek: 
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 A MEKOSZ bajnokságain kizárólag a részvételi szerződés és azon 

kötelezettségeinek hivatalos elfogadásával kapható hivatalos 

versenyengedély.  

 Versenyengedélyt kizárólag az a versenyző kaphat,  akinek  

o a kitöltött nevezési űrlapja (MEKOSZ weboldal) határidőre, hiánytalanul 

kitöltve beérkezett a MEKOSZ-hoz 

o az elmúlt 6 hónapban legalább 8 ligaversenye volt a nevező ligánál 

o a MEKOSZ vezetősége engedélyezi a versenyző indulását a fenti 

feltételektől függetlenül 

 

C. A versenyek időpontja: 

 

A futamok előre megadott időpontokban kerülnek megrendezésre (1. sz. melléklet), 

amíg egy adott bajnoki szezon tart. 

 

o PSF1 Országos Bajnokság/Season1 2021-09-012-től  2022-07-10-ig 

o „A” Lobby kezdés: 19:45 (20 órakor „ready”) 

o „B” Lobby kezdés: 16:00  

o esetleges „C” lobby kezdési időpontja később meghatározandó 

 

 

Lobby nyitás minden nagydíj előtt 19:45-kor. Minden versenyző saját felelőssége, 

hogy 19:45 és 20:00 óra között mikor csatlakozik a lobbyhoz, de pontban 20 órakor a 

lobby elindul, akinek nem sikerült csatlakoznia arra nem vár a kötösség kivéve, ha ezt 

a problémát 19:50-ig jelezte.  

Technikai gondok esetén, amennyiben azok adott időszakban nem elháríthatók, az 

aktuális versenyhétvégét elhalasztjuk. (pl. nem elérhető PS szerver, bug, internet 

probléma) 

Ha a közösségek pilótáinak 75%-a rajthoz tud állni, a verseny megrendezésre kerül. 

Fentiekről a MEKOSZ, az adott versenyre delegált védnöke hoz döntést egy 

személyben, amelyről a kifejezetten erre a célra létrehozott Messenger csoportban 

informálja a résztvevőket. 

 

D. Futaminformációk: 

 

 

Minden futam hetén legkésőbb csütörtökön a MEKOSZ hivatalos honlapján 

megjelenik - a versenynaptár menüben az adott verseny alatt – az adott pályára 

vonatkozó pályainformációkat tartalmazó és versenybírói jegyzetekből álló 

dokumentum, amely a verseny eligazítást hivatott helyettesíteni. A versenybíróság 

által kiállított direktíva nem ismerete nem menetesíti a versenyzőket felelősségre 

vonás alól. Ezt a dokumentumot hívjuk „Direktívának”. 

 

A MEKOSZ minden versenyre delegál 2 védnököt, akik felelősek a verseny tervszerű 

lebonyolításáért. Ezen védnökök a hivatalos versenybírói állományból és/vagy a 

MEKOSZ vezetői testületéből kerülnek ki. 

 

PSF1 Nemzeti Bajnokság kategóriában a versenynapok egy teljes időmérőből (Q1-

Q2-Q3) és 50%-os versenytávból állnak, ez alól kivétel a bajnokság DÖNTŐ 

szakaszának utolsó versenye, a szezonzáró Magyar Nagydíj, ahol a versenytáv 100% 
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A részletesebb információkért, alapelvekért olvassátok el a MEKOSZ Működési 

Szabályzatát és a Versenyszabályzatot! 

 

E. Lobby beállítások 

Elite mód: Assist nem használható! További részletes leírás folyamat alatt. 

 

F. Pontozás 

 
  1. hely: 36 pont 

  2. hely? 32 pont 

  3. hely: 29 pont 

  4. hely: 26 pont 

  5. hely: 24 pont 

  6. hely: 22 pont 

  7. hely: 20 pont 

  8. hely: 18 pont 

  9. hely: 17 pont 

10. hely: 16 pont 

11. hely: 15 pont 

12. hely: 14 pont 

13. hely: 13 pont 

14. hely: 12 pont 

15. hely: 11 pont 

16. hely: 10 pont 

17. hely:   9 pont 

18. hely:   8 pont 

19. hely:   7 pont 

20. hely:   6 pont 

21. hely:   5 pont 

22. hely:   4 pont 

23. hely:   3 pont 

24. hely:   2 pont 

25. hely:   1 pont 

Kieső versenyző nem szerez pontot 
 

Büntetőpontok 
 

o 7bp - kvali eltiltás 

o 14bp futam eltiltás 

o 20bp - futam + 1 kvali eltiltás 

o 25bp – kizárás az adott évi OB-ról. 
 

 

 

 

 

JÓ SZÓRAKOZÁST, SOK SIKERT! 

 

 
Az ebben a dokumentumban szereplő szellemi termék a MEKOSZ kizárólagos tulajdonát képezi, felhasználása 

törvénybe ütköző cselekedet. 



MEKOSZ VERSENYKIÍRÁS 2021. július 16. 

 

 Oldal: 6 / 6 
 

G. Versenynaptár 

 

 
 


