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1. Alapinformációk
A K&H MNEB SIM Liga iRacing 2021 (továbbiakban: Bajnokság) egy virtuális térben az
iRacing játékszoftver felületén megrendezett szimulátoros bajnokság, ahol előre
meghatározott kategóriában és pályákon mérkőznek meg a versenyzők 6 héten
keresztül.

A K&H MNEB SIM Liga iRacing (továbbiakban: verseny, bajnokság)
állomásaira az ebben a dokumentumban foglalt játékspecifikus szabályzaton
felül a HUNESZ (Magyar E-sport Szövetség) általános szabályzatai
érvényesek. Ezen dokumentumok:

● A Magyar E-sport Szövetség Versenyszabályzata

● A Magyar E-sport Szövetség Fegyelmi szabályzata

● A Magyar E-sport Szövetség Etika Kódexe

● A Magyar E-sport Szövetség Etikai és gyermekvédelmi szabályzata

Megtalálhatóak: https://hunesz.hu

1.1. A Bajnokság kiírója a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ)

1.2. Bajnokság szervezője az Esport1 Kft, amely lebonyolító partnerén a
Truckracepromotions Kft. (továbbiakban: “Szervező”) valósítja meg a versenyt.
elérhetőségei: E-mail: esport@trphungary.com

1.3. A Bajnokság promótere a HUNESZ Szimulátorsport Szakága (továbbiakban:
“Promóter”). A Promóter elérhetőségei: E-mail: info@hunesz.hu web:
https://hunesz.hu

1.4. Bajnokság hivatalos oldala: https://mneb.hu

1.5. A Bajnokság neve: K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság SIM Liga iRacing
Bajnokság, rövidített elnevezése: K&H MNEB SL iRacing

1.6. A Bajnokság teljes időszakát egy szezonnak kell tekinteni (továbbiakban „Szezon”).

1.7. A Bajnokság kategóriája: magyar nemzetiségűeknek kiírt szezonális bajnokság.

https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Versenyszabalyzat-2019--hatalyos_1.pdf
https://hunesz.hu/documents/HUNESZ_Fegyelmi_20210308.pdf
https://hunesz.hu/documents/Magyar-E-sport-Etikai-Kodex_.pdf
https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Etikai-es-Gyermekvedelmi.pdf
https://hunesz.hu
mailto:esport@trphungary.com
https://hunesz.hu


1.8. A Bajnokság alapjául szolgáló szoftver: iRacing

1.9. A Bajnokságban használható autók kategóriája: Road Racer, GT3-as autók

1.10. A fordulók kategóriája a Versenyzők száma szerint: egyéni;

1.11. A Bajnokság nyitott valamennyi iRating szinten lévő versenyzőnek

1.12. A Bajnokság hivatalos kommunikációs platformja: iRacers.hu Discord szerver,
MNEB SIM Liga iRacing 2021 csatorna

2. A Bajnokság fordulói
A Bajnokság 6 fordulóból, 6 prekvalifikációs időszakból, 6 versenynapból és összesen 12
futamból áll.

2.1. A Bajnokság fordulóinak időpontjai és pályái:
1. forduló: augusztus 15 - augusztus 18. Watkins Glen-Classic Boot
2. forduló: augusztus 22 - augusztus 25. Spa-Francorchamps-Grand Prix Pits
3. forduló: augusztus 29 – szeptember 1. Red Bull Ring-Grand Prix
4. forduló: szeptember 5 - szeptember 8. Road America-Full Course
5. forduló: szeptember 12 - szeptember 15. Daytona-Road Course
6. forduló: szeptember 19 - szeptember 22. Circuit Gilles Villeneuve

Prekvalifikációs időszakok:

1. forduló: augusztus 15. - augusztus 17. Watkins Glen-Classic Boot
2. forduló: augusztus 22 - augusztus 24. Spa-Francorchamps-Grand Prix Pits
3. forduló: augusztus 29 – augusztus 31. Red Bull Ring-Grand Prix
4. forduló: szeptember 5 - szeptember 7. Road America-Full Course
5. forduló: szeptember 12 - szeptember 14. Daytona-Road Course
6. forduló: szeptember 19 - szeptember 21. Circuit Gilles Villeneuve

A prekvalifikációs időszak minden nap 16 órakor kezdődik és éjfélig tart.

Az adott heti szerver elérhetősége megtalálható a mneb.hu leírásában.

A sikeres kvalifikáció feltétele az incidens nélkül futott kör! 

Versenynapok:
1. forduló: augusztus 18.
2. forduló: augusztus 25.
3. forduló: szeptember 1.
4. forduló: szeptember 8.
5. forduló: szeptember 15.
6. forduló: szeptember 22.

A versenynapok szerdán 19 órakor kezdődnek.



2.2. A Bajnokság lebonyolítása 

A 2.1-es pontban rögzített 6 fordulót 6 egymástól különálló prekvalifikációs
időszak előzi meg.

A versenynapokat megelőző 3 nap során vasárnaptól - keddig van lehetőség mért
körök megfutására.

A prekvalifikáción elért, ellenőrzött időeredmények alapján a legjobb 24 időt
futott versenyző jogot nyer a versenynapon történő indulásra. Adott fordulóra
kvalifikált versenyzők a hátralévő fordulókra is szabadon jelentkezhetnek, időt
futhatnak és jogot nyerhetnek a további indulásra.

Az összesített eredmények minden héten szerdán 10:00-ig kerülnek közzétételre a
mneb.hu oldalán.

A versenynapra történő sikeres kvalifikáció feltétele a szervezők által verifikált
gyorskör, ami a prekvalifikációs ranglista legjobb 24 idejében került regisztrálásra.

A bejutó 24 versenyző a szerdai napon egy, a rajtfelállást meghatározó időmérőn
fog részt venni.

2.2.1. Kiemelt versenyzők

Minden forduló hetében a Bajnokság Promótere közzéteszi az adott fordulóra
nevezett kiemelt versenyzők névsorát. A kiemelt versenyzői státuszt a Promóter
határozza meg.

Amennyiben a kiemelt versenyzők valamelyike a kvalifikáció során nem jut be a
legjobb harminc közé, úgy létszámon felül szintén bekerülnek a döntő szerverre,
ám bajnoki pontszerzésre nem jogosultak.

2.2.2. IDŐMÉRŐ

Időpont: Szerda 19:00 óra
Hossza: 20 perc

2.2.3. VERSENYEK

2.2.3.1. 1. futam

Időpont: Szerda - 19:20
Hossz: 20 perc
Rajtrács: Normál rajtsorrend
Rajt típusa: Állórajt



2.2.3.2. 2. futam

Időpont: Szerda - 19:50
Hossz: 40 perc
Rajtrács: Az első 10 hely fordított sorrendben, ezt követően normál sorrendben
Rajt típusa: Állórajt

2.2.4. A forduló alatt használható autók: GT3-as autók. A bajnokság során
csak a regisztráció során kiválasztott autóval lehet versenyezni a
bajnokság végéig. Az autó cseréje a bajnokság közben tilos! 

Autók listája:
● McLaren MP-412C GT3
● Mercedes AMG GT3
● Audi R8 LMS
● Ferrari 488 GT3
● BMW M4 GT3
● Lamborghini Huracán GT3 EVO
● Porsche 911 GT3

2.2.5. A fordulóban induló autók beállításai a kvalifikációkon: Tank: 50% 
2.2.6. A fordulóban induló autók beállításai a selejtező és döntő  

futamokban: Tank: 50%
2.2.7. Autó festése: Amennyiben a Bajnokság Promótere a szezon folyamán

meghatároz az autón feltüntetendő logót, úgy a Bajnokság
résztvevőinek kötelező azon logó elhelyezése a Promóter által
meghatározott módon.

2.3. Büntetések, óvások
2.3.1. Általános magatartás: A „K&H MNEB SIM Liga iRacing 2021” minden

résztvevő versenyzőjének példamutató magatartást kell tanúsítania.
Bármilyen megkülönböztető vagy sértő cselekedet, megnyilvánulás,
hozzászólás, tartalom tilos és a versenyekről való azonnali kizárást
vonhatja maga után. A Bajnokságban résztvevő versenyzőkre a jelen
kiírásban, valamint az iRacing szabályzatában, az FIA Sportkódexben és
függelékeiben meghatározott szabályok érvényesek.

2.3.2. A Bajnokság Szervezője vagy Promótere etikátlan vagy inkorrekt
versenyzés esetén a bajnokságból való kizárás jogát fenntartja.

2.3.3. Safety Rating (SR)
Az SR azt mutatja meg, hogy mennyire tudunk balesetmentesen versenyezni.
Incidens/megtett kanyar mutató a számítás alapja. A rendszer automatikus, minden
incidenst rögzít, és nem ítélkezik afelől, hogy ki volt a hibás, így arra késztet mindenkit,
hogy próbálja elkerülni az ütközéseket.

A különböző incidensek és súlyozásuk:



Kis kontakt másik versenyzővel = 0x
Pályaelhagyás 4 kerékkel = 1x
Az irányítás elvesztése az autó felett (pl. megforgás) = 2x
Kontakt egyéb objektummal = 2x
Nagy ütközés másik versenyzővel = 4x

Amennyiben egy pilóta elér egy versenyen 17x- et, Stop-and-Go büntetésben részesül!

2.3.4. Óvások
A versenyeket követő csütörtökön minden versenyzőnek lehetősége van az óvásra
0:00-23:59-ig. Amennyiben egy versenyző élni kíván óvási jogával, úgy szándékát az
esport@trphungary.com e-mail címen kell jeleznie az incidens időpontjának
megadásával, valamint rendelkezésre kell bocsátania a kérdéses esetet bemutató belső
kamerás felvételt egy .rpy fájlban. Az esetet a forduló sportfelügyelői vizsgálják meg, és
döntésük ellen fellebbezésnek helye nincs.

2.4. Eredményhirdetés

A hivatalos végeredmény az adott forduló napján 21:00 órakor kerül publikálásra a
hivatalos weboldalon.

Amennyiben óvás érkezik be, úgy az óvás tényét az adott fordulót követő szombati napon
20:00 órakor közöljük a bajnokság discord platformján.

3. A bajnokság pontozása

Pontozásra jogosultak azok a versenyzők, akik a csoport-kvalifikáció során bekerülnek
a legjobb 24 versenyző közé és részt vesznek a hivatalos hétvégi versenynapon,
futamokon.

3.1.1. Időmérő

A kvalifikáción nem kerül pont kiosztásra

3.1.2. Futamok

Helyezés Pontszám

1. 30

2. 26

3. 24

4. 22

5. 20

mailto:esport@trphungary.com


6. 19
7. 18
8. 17
9. 16
10. 15
11. 14
12. 13
13. 12
14. 11
15. 10
16. 9
17. 8
18. 7
19. 6
20. 5
21. 4
22. 3
23. 2
24. 1

4. A bajnokság díjazása

A 6 hetes online szimulátor Bajnokságban a bajnoki pontok a kiírásban meghatározott módon

kerülnek kiosztásra, majd az utolsó hét végén az első három helyezett a következő értékes

díjazásokban részesül.

Nyereményalap: 500.000 Ft

1. helyezett: 250. 000 Ft

2. helyezett: 150. 000 Ft

3. helyezett: 100. 000 Ft

5. Nevezési és részvételi feltételek

5.1. A Bajnokság adott fordulójára való nevezéssel a Versenyző elfogadja a jelen
Versenyszabályzatot és az iRacing vonatkozó szabályzatait.

5.2. Előzetes nevezési időszak: Július 15 - Augusztus 17. 23:59-ig, illetve az aktuális
heti prekvalifikáció lezárása előtt 1 órával. Egy versenyzőnek csak egyszer
szükséges regisztrálnia a bajnokságra.

5.3. A Bajnokságra való nevezés:

A https://mneb.esport1.hu/ oldalon a regisztrációs ív beküldésével.

https://mneb.esport1.hu/


5.4. Részvételi feltételek:
5.4.1. 16. betöltött életév és magyarországi lakóhely.
5.4.2. 16-18 év közötti Versenyzők számára kötelező a törvényes képviselő

által aláírt engedély, a “Szülői beleegyező nyilatkozat” beküldése a
info@hunesz.hu email címre, enélkül a regisztráció nem érvényes. A
nyilatkozat kézzel, szóról szóra lemásolt, kitöltött és aláírt verzióját is
elfogadjuk, amennyiben valakinek nincs lehetősége nyomtatásra.

5.4.3. A versenyhez szükséges megfelelő minőségű internetkapcsolat.

mailto:info@hunesz.hu

