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I. Védnök/ Versenyigazgató: 

 

A MEKOSZ minden versenyre delegál 2 fő versenyvédnököt, aki versenyigazgató 

szerepében felügyeli és menedzseli, hogy az esemény a MEKOSZ által lefektetett 

irányelvek alapján kerüljön megrendezésre. A versenyigazgató/védnök a 

versenybírói testületből és/vagy a vezetőségi testületből kerül kiválasztásra. 

o 2 védnök van jelen a versenyeken -> 1 védnök a streamet felügyeli, egy 

védnök pedig a versenyzők közül lesz kijelölve, hogy valós idejű visszajelzést 

adhasson a versenyen kívüli védnöknek. 

o A védnök feladata, hogy döntést hozzon a szerveren fellépő 

versenyrendezési problémák felmerülésekor. 

 

 

 

 

II. Pályainformációk 

 

 A futamok előre megadott időpontokban kerülnek megrendezésre 

(versenynaptár), amíg egy adott bajnoki szezon tart. A versenynaptár 

létrehozása közösen, a MEKOSZ vezetői testülete által többségi szavazás 

alapján elfogadott módon jöhet létre. 

 Technikai gondok esetén, amennyiben azok adott időszakban nem 

elháríthatók, az aktuális versenyhétvégét elhalasztjuk. (pl. nem elérhető PS 

szerver, bug, internet probléma) 

 Ha az adott lobby mezőny 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. 

 

 

 

III. Futaminformációk 

 

 A rajtszámok szabadon választhatók.  

 A rajtszámok tekintetében egyezés nem lehet, ezért a nevezések 

beérkezésének sorrendje a meghatározó. 

 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. Ezt hívjuk direktívának. A versenybíróság által kiállított direktíva 

nem ismerete nem menetesíti a versenyzőket felelősségre vonás alól. 
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a. Időmérő 

 

o Az időmérőn fokozottan figyelni kell a másik feltartásának elkerülése miatt. 

Amennyiben nem tartózkodik az adott pilóta gyors körön, ellenben a 

mögötte érkező igen, köteles azt elengedni. 

o Időmérő alatt a levezető, és felvezető körön a pálya vonalát tilos elhagyni 

vagy levágni előnyszerzés céljából. Az ide vonatkozó szankciók a 

versenyszabályzatban találhatók. 

o Az időmérőn a gyorskörön lévő pilóta feltartása szintén büntetést von 

maga után a következő nagydíj időmérőjére. 

 

 

b. Futam 

 

o Az időmérő után 10 perc áll rendelkezésére a pilótáknak a stratégia 

kiválasztására. A futam elindítását az arra kijelölt személy végzi el, minden 

más játékosnak TILOS a futam elindítása, ellenkező esetben a vétkes pilóta 

szankcionálva lesz. Minden játékos köteles elvégezni a felvezető kört és 

köteles a felvezető kör alatt figyelni a versenytársaira. A felvezetőkörön 

előzni TILOS! A felvezető körön okozott baleset időmérő eltiltással 

büntetendő. 

o A versenyen a versenyzők kötelesek minden esetben a baleset elkerülését 

szem előtt tartani. 

o A rajtnál fokozott figyelemmel eljárni minden esetben. 

o Minden futam akkor tekinthető befejezettnek, ha az összes versenyző 

leintésre került. Amíg ez nem következik be, addig a futam nem tekinthető 

befejezettnek. 

o A játék által írt végeredmény semmilyen esetben sem tekinthető hivatalos 

végeredménynek. A hivatalos végeredményt tartalmazó jegyzőkönyvet és 

TABELLÁT a MEKOSZ adja ki a futamot követő 2-4 napra, amely minden 

esetben a MEKOSZ hivatalos honlapján megtekinthető/letölthető lesz. 

o Minden versenyző köteles videót készíteni az időmérő edzéséről és 

versenyéről, amit a versenynapot követő napon 19:00-ig köteles az erre a 

célra kijelölt módon a MEKOSZ versenybírói testülete számára elérhetővé 

tenni. Ezen versenyzői anyagokon a hangfelvétel készítése SZIGORÚAN 

TILOS! 

o A mentett videókat az óvási periódus lejárta alatt köteles mindenki 

feltölteni youtube vagy twitch csatornájára, hogy az azonnal hozzáférhető 

legyen 

o Azt a versenyzőt akinél jelez a játék, hogy kilépett anélkül, hogy „Retire”-t 

nyomott volna és nem jelzi 5 percen belül, hogy technikai gondja van, 1 

futam eltiltással büntetjük. 

o Pályán való Retire alkalmazása baleset okozása nélkül időmérő eltiltást von 

maga után 

o Szándékos falbavágás vagy pályán való Retire után baleset okozása 1 

futam eltiltást von maga után. 
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o Az AI használata teljes versenytáv alatt szigorúan tilos, megszegéséért 

futamról való diszkvalifikáció a büntetés abban az esetben is, ha valaki 

szűk pályán (Monaco, Szingapúr, stb…)  képtelen enélkül menetirányba 

fordulni. 

o Egyértelmű önbíráskodás, szándékos balesetokozás esetén a pályán a 

futamról való diszkvalifikáció alapbüntetés. A további szankciókról az eset 

megvizsgálása után a versenybírói testület hoz döntést a MEKOSZ 

vezetőségi testület bevonásával. 

o Az adott futamon résztvevők számára a stream chat használata kizárólag 

a MEKOSZ ide vonatkozó etikai kódexében szereplő feltételek mellett 

lehetséges. Ennek megszegése szigorú szankciókat von maga után. 

o KÉK ZÁSZLÓ! Erre mindenkinek koncentráltan oda kell figyelnie! A 

versenyzőnek folyamatosan tisztában kell lennie játékfigyelmeztetés nélkül 

is a hátterében zajló eseményekkel. Lekörözés esetén kellő helyet 

megadva, nem az ideális íven tartózkodva, a gyorsabb pilótát nem 

feltartva és nem akadályozva kell elengedni. 

 

c. Pontozás 

 

o A pontozás a mindenkori nevező versenyzők számától nagyban függ. pl. 

35 résztvevő esetén a 30. hely még pontozva lesz. (Részletesek az aktuális 

versenykiírásban.) 

 

 

d. Versenyetikett (versenyzési morál) 

 

o Az a versenyző, aki elhagyta a pályát, köteles kellőképpen figyelni 

versenytársaira a pályára csatlakozásnál, indokolatlan előnyszerzés esetén 

köteles a helyet visszaadni. Ugyanez vonatkozik a szabálytalan előzést 

magába foglaló manőverekre. 

o A védekező versenyző egyszer választhat irányt, többszörös irányváltás 

használata (cikázás) szigorúan TILOS. 

o A versenypozíció nagyjából egy autó szélessége, amelyet a pálya szélét 

meghatározó fehér vonalakon belül mérnek. Ha a támadó autó a 

védekező autó mellé ér, (a védekező pilóta hátsó tengelye legalább egy 

vonalban van a támadó pilóta első tengelyével) akkor joga van a 

versenypozícióra így az elől haladó autó köteles kellő versenyteret hagyni. 

Egy másik autó kiterelése a pályáról (védekezés vagy támadás közben 

kanyarkijáraton) NEM engedélyezett. A védekező és támadó autó 

egyaránt köteles legalább 1 autónyi helyet hagyni a rivális járműnek. 

o Szigorúan tilos a hátul haladó versenyző féktesztelése. Indokolatlanul 

nagyot fékezni és ezzel balesetet okozni súlyos szabályszegésnek minősül. 

o Kanyarlevágás, vagy pályaszélesítés esetén a játék által használt 

rendszerre hagyatkozunk, pozíciószerzés és pályánként speciális esetekben 

a határokat és a döntést a versenybíróság felülbírálhatja.  
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o A biztonsági autós fázis alatt a játék szabályait köteles mindenki betartani, 

szélsőséges esetekben a bizottság felülbírálhatja a játék döntését. 

o Safety Car, vagy Virtuális Safety Car fázis alatt tilos a megengedett 

sebességnél drasztikusan lassabban közlekedni, ilyen esetben a hátul lévő 

pilóta előzést hajthat végre. 

o Felvezető körön az előzés TILOS! 

 

 

 

 

IV. Versenybíróság (Stewartok)  

 

 

 

o A versenybírák elsődleges feladata, hogy a versenyzők versenymorálját a 

megfelelő, a MEKOSZ által meghatározott keretek közé kényszerítse. A 

versenyeken előforduló szabálytalanságokat, beérkezett óvásokat és 

egyéb, a versennyel kapcsolatosan felmerült szakmai kérdéseket elbírálja 

és többségi döntéssel a szankciót megítélje. * 

 

o Feladata továbbá, hogy az adott versenyt követő 3 napon belül egy 

jegyzőkönyvet készítsenek, melynek tartalmaznia kell az alábbi adatokkal:  

 

 eljáró bírák neve + védnök neve, 

 büntetések körülményeinek rövid leírás, döntések ismertetése 

 kvalifikáció név és elért eredmény szerinti listázása 

 nagydíj név és elért eredmény szerinti listázása  

 a nagydíjon elért pontszámokkal a frissített „Szakasz” tabella 

kiadása 

 a nagydíjon elért pontszámokkal frissített összetett tabella kiadása 

 a nagydíjon elért pontszámokkal frissített csapattabella kiadása  

 

o Az óvás rendszere és a versenybírák kommunikációja kizárólag szigorúan 

bizalmas csatornán történhet 

 

o Ha egy versenybíró érzelmileg érintett valamilyen vitás ügyben (ő maga a 

versenyző vagy saját közösségéből származó a versenyző), abban az 

esetben nem vehet részt az ítélethozatalban. Személyi hiány esetében a 

MEKOSZ vezetőségi testület delegál 1fő, az esettel kapcsolatban pártatlan 

döntnököt. Amennyiben több versenybíró érintett, úgy minden esetben a 

vezetőségi tagok vesznek részt a döntéshozatalban. Kivételes esetekben 

külsős, mindenki által elfogadott döntnök is behívható. 
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o A versenybíróság az óvásokon túl a közvetítésben szereplő és látszódó, 

továbbá bármilyen egyéb módon látószögbe került szabálytalanságot 

kivizsgál 

 

o A versenybíróság egy „köztiszteletben” álló, mindenki által maximálisan 

elfogadott és támogatott bizottság kell legyen. Ennek kiérdemlése nem 

parancsszerű, hanem az objektív és szakmailag alaposan alátámasztható, 

következetes esetmegítélések és büntetések kiadása útján érhető el. 

Ítéletük ellen éppen ezért fellebbezésre nincs lehetőség. 

 

 

o Versenyhétvégén a verseny előtti eligazításon az adott versenyre kijelölt 

Védnök ismerteti az adott pályára vonatkozó szabályokat és betartatja az 

alapszabályban foglaltak oda vonatkozó részét (pl. videofelvétel indítása, 

stb…) 

 

o A versenyeken kívüli, a MEKOSZT, mint szervezetet, annak céljai vagy 

érdekeit sértő, érintő egyéb szabálytalanságok szankcionálása kizárólag a 

mindenkori vezetői testület feladata és kötelessége. Ilyen esetekben a 

vezetőség saját belátása szerint ítélhet és róhat ki büntetést, de minden 

esetben egyhangú testületi döntés kell hozzá. Ezeknél az eseteknél az a 

testületi tag, aki érzelmileg érintett lehet, szavazásra nem jogosult. 
 

o A versenybírók bizonyos esetekben ítélhetnek úgy, hogy nem 

szankcionálnak, csak figyelmeztetnek.  

 

 

 

a. Óvások/Kötelezettségek 

 

 

 

o Az óvás szükséges és szigorúan titkos folyamat kell legyen. Azért szüksége, 

hogy a szabálytalankodók egyértelműen érezzék a szabályos és 

szabálytalan versenyzés közötti határvonalat. Tehát az óvás nem 

lehetséges, hanem minden esetben kötelező.  

o Az óvás beérkezéséről kizárólag a VB tagok értesülnek, akik személyes 

felelősséggel tartoznak az információk titkosságáért. Kizárólag azok az 

esetek kerülnek be a jegyzőkönyvbe, amit azután a MEKOSZ publikál is, 

amelyeknél elmarasztaló ítélet születik. Versenybalesetnek, azaz szankció 

nélkül hagyott óvásoknak a jegyzőkönyvben megjelenni TILOS!  Így az 

óvott félnek tudomása sem lehet arról, hogy ellene óvás érkezett. 
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o A vizsgált eseteknél adott esetben a vétkesnek ítélt fél behívható 

magyarázatadás céljából, de nem kötelező.  

o Hivatalos óvás az erre a célra kialakított ún. MEKOSZ Óvás Form 

segítségével történik minden esetben. Ez a formanyomtatvány a MEKOSZ 

hivatalos honlapjáról könnyedén elérhető bárki számára. 

o Minden nevező versenyző köteles leadni egy linket, amely linken max. 1 

órával a futam után megtalálható az adott futam saját szemszögből 

rögzített beszédhangot nem tartalmazó videofelvétele, amely elérhető a 

versenybírói testület tagjai számára. 

o Ha valaki óvást kíván benyújtani, azt a verseny utáni elkövetkezendő 24 

órán belül teheti meg, az utána beérkező óvás érvényét veszti. 

o A játék által kapott, de jogtalannak vélt büntetéseket szintén a fenti 

módon lehet fellebbezni. 

o Az óvások elbírálása minden esetben hétfő este 19:30-kor kezdődik, azaz a 

PSF1OB óvások leadási határidejének időpontjában.  

o Az óvásokat MINDEN ESETBEN a bírói testület vizsgálja ki, amíg ez nem 

történik meg, senki egyéni véleménye nem tekinthető hivatalosnak 

o A futamok alatt és azt követő 4 órán keresztül, az élő közvetítés csevegése, 

a Discord szerver, vagy bármely más csatorna által birtokolt platform a 

pilóták egymás közötti vitáinak lerendezésére nem használható és 

szigorúan tilos. A futam résztvevőinek nyilvános platformon történő 

kritizálása, szidása szintén tiltott kategóriába tartozik. Súlyos szankciót von 

maga után e szabály megsértése. 

o A dobogósok az interjú szobában törekedjenek a kulturált viselkedésre, 

más versenyzők sportszerűtlen jellemzése szankció ellenében szigorúan tilos! 

o Adott versenyző a versenybíróság által kapott büntetése (kvalifikáció 

eltiltás, stb…) a következő futamon, amelyen megjelenik, életbe lép. 

o A versenybíróság szándékos megtévesztése egyedi elbírálásban 

részesítendő. A versenybíróság szándékos megtévesztésének 

megállapításához a bizottság egyhangú döntése szükséges. 

 

 

b. Büntetőrendszer 
 

 

 

o A versenybíróknak lehetősége van mérlegelni a szabálytalanság 

súlyosságát, és annak megfelelően enyhébb vagy szigorúbb büntetést 

kiosztani megadott „-tól –ig” határértéken belül mozogva. 

o A verseny felvételének hiánya: 1-2 BP    

o Óvás esetén a felvétel elérhetetlensége – A vétkes automatikusan hibás 

abban az esetben, ha nincs más kameraszög, ahonnan kivehető a 

történés -> videó hiányáért már megkapja az 1 BP-t, plusz a büntetés ami a 

szabálytalansága súlyosságát jelzi 
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o Versenynapon az adott versenyek előtt a rajtrácson az indulást kizárólag a 

verseny előtt kijelölt személy indíthatja rányomással. Amennyiben az 

indulók közül mégis valaki rányomna és ezzel elindítja a futamot az – 2 BP  

o Sárga zászló alatti előzés : A játék nem büntet érte, ráadásul elég 

hektikusan működik a sárga zászlózás a játékban, nem büntetünk érte. 

Sárga zászló alatt mindenki a saját felelősségére közlekedik 

o Safety Car alatti ráfutás az elöl autózóra : 1 – 2 BP (SC kimegy első 

helyezett) 

o AI-ba tenni a versenyautót:  figyelmeztetés – kizárás + BP-ok  

o Pályán történő szándékos feladás (Retire from session): Baleset okozás 

nélkül -> quali eltiltás +1 BP, baleset okozásával -> futam eltiltás és 3 BP 

o Időmérőn gyorskörön lévő versenytárs feltartása: következő kvalin 

súlybüntetés (30kg), súlyos esetben quali eltiltás   1-2 BP 

o Felvezető körön történő előzés, ütközés: a vétkes fél kvali eltiltásban 

részesül, esetenként +BP 

o Pályáról való leszorítás:  figyelmeztetés - 2 BP 

o Pályáról való leszorítás, versenytárs hátrányba hozás:  figyelmeztetés - 3 BP 

ezt követően ha nincs visszaengedés egyből +2 BP illegális pozíciószerzés és 

sportszerűtlen viselkedésért 

o Pályáról való leszorítás, baleset okozás:  1 BP - 4 BP  

o Szabálytalan előzés:  figyelmeztetés - 2 BP  

o Szabálytalan előzés, versenytárs hátrányba hozás: 2 - 3 BP  

o Szabálytalan előzés, baleset okozás: 2BP - 4 BP  

o Szabálytalan pályára való visszatérés: figyelmeztetés – 1 BP  

o Szabálytalan és veszélyes pályára való visszatérés, versenytárs hátrányba 

hozás:  1 – 3 BP Szabálytalan és veszélyes pályára való visszatérés, baleset 

okozás:  DSQ +4 BP, ha kiesik a vétkes fél akkor +5 BP 

o Ráfutásos baleset okozása: figyelmeztetés – 4 BP  

o Kék zászló figyelmen kívül hagyása, versenytárs hátrányba hozás: a 

feltartás idejétől és minőségétől függően elsőre csak figyelmeztetés, aztán 

egészen DSQ-ig a határ +1-5 BP  

o Kék zászló figyelmen kívül hagyása, baleset okozás:  3-5BP (DSQ) 

o Szándékos baleset okozása: DSQ+1futam eltiltás +6BP 

o Agresszív, támadó megnyilvánulás a közösségben: az etikai kódex súlyos 

megsértése elsőre figyelmeztetés, következő alkalommal 30 napos eltiltás 

az Egyesület életéből -> a kérdőre vonás egy egy esetben nem minősül 

szabálytalannak amennyiben kultúrált a kommunikáció 

o A rajtprocedúra és a verseny kezdetétől a pálya első szektorában történő 

eseteket kiemelt szigorúsággal fogjuk kezelni.  

o 3 azonos esetben kapott figyelmeztetés automatikusan 1 BP 

o Összetett versenyszituációknál a büntetések összevonhatóak.  

o A versenybíróság az adott versenyre végeredményt befolyásoló 

időbüntetést oszthat az esetek következményével arányosan. 

o Tételek: 3 mp, 

o 5 mp, 

o 10 mp, 

o 20mp (boxutca áthajtás) 

o 30 mp (stop&go) 
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c. Büntetőpontok következménye 

 

 

 
o Összegyűlt 7 büntetőpont: Időmérős eltiltás 

o Ősszegyűlt 14 büntetőpont: futameltiltás 

o Összegyűlt 20 büntetőpont:  Adott évi OB-ról kizárás 

 

d. Extra büntetések 

 

 

 
o Előre nem jelzett Futam kihagyás után a versenyző büntetőpontban 

részesül (5 büntető pont)  

o A vezetői testületnek lehetősége van kizárni a ligából és a közösségből 

tagokat, akár komplett ligát. Ehhez többségi döntés szükséges a vezetői 

testület részéről. A döntés minden körülmény ellenére meghozható 

azonnali hatállyal. 

 

 

Jelen szabályzat adott esetben nem szabályoz olyan eseteket, amire itt az alkotók 

nem gondoltak. Ilyen esetek előfordulása esetén a szabályzat akár év közben is 

kiegészíthető, módosítható, de ehhez a vezetőségi testület és a versenybírók többségi 

egyetértése szükséges. 

A szabályzat nem teljes ismerete nem mentesíti fel a pilótákat a benne foglaltak 

betartása és az ezekből adódó felelősségre vonás alól. A fent említett szabályok 

mindenkire egyenlő mértékben vonatkoznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az ebben a dokumentumban szereplő szellemi termék a MEKOSZ kizárólagos tulajdonát 

képezi, felhasználása törvénybe ütköző cselekedet. 


