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1. PROGRAM 

 

Kayıtların Açılış Tarihi : 18.06.2018 Pazartesi  Saat: 08:30 

Kayıtların Kapanış Tarihi : 06.07.2018 Pazartesi  Saat: 17:00 

Yarışmacı Listesi İlanı : 09.07.2018 Salı  Saat: 17:00  (RİP) 

İdari Ve Teknik Kontrol : 14.07.2018 Cumartesi Saat: 10:00-13:00  (PİT) 

İlk Komiserler Kurul Top : 14.07.2018 Cumartesi Saat: 13:00 

Yarışmacılarla Brifing : 14.07.2018 Cumartesi Saat: 13:15  (PİT) 

Serbest Antrenman  : 14.07.2018 Cumartesi Saat: 14:00-16:00 (PİST) 

Sıralamalar   : 14.07.2018 Cumartesi Saat: 16:30  (PİST) 

Yarışmanın Startı  : 15.07.2018 Pazar      Saat: 09:00  (PİST) 

Yarışmanın Finişi  : 15.07.2018 Pazar  Saat: 18:00  (PİST) 

Son Komiserler Kurul Top : 15.07.2018 Pazar  Saat: 18:15  (PİST) 

Kesin Neticelerin İlanı : 15.07.2018 Pazar  Saat: 18:30  (RİP) 

Ödül Töreni   : 15.07.2018 Pazar  Saat: 18:45  (KÜRSÜ) 

 

(RİP)  :   Resmi İlan Panosu (Pit alanı çıkışında yer alacaktır.) 

(PİT)  :   Pit Alanı (Yarışmacı araçlarının bulunduğu servis alanı) 

(PİST)  :  Konya Saraçoğlu Drag Pisti  (Start-finiş 402 metre) 

(KÜRSÜ) :  Ödül Töreni Alanı 

 

 

ADRESLER, RESMİ İLAN YERLERİ VE YARIŞ MERKEZİ 

 

1 – Sürekli Sekreter ya 

 

Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü Ofisi 

Adres  : Fatih Mah. Gemlik Sk. Karatay San. Sit. No:12 

    Selçuklu / KONYA 

Tel  : 0532 572 35 05 - 0532 468 89 17    Faks : 0332 234 01 53   

E-posta : info@komosk.org.tr  

  

 

2 – Yarışma Sekretaryası 

 

Yarış Alanı – (Konya Saraçoğlu Drag Pisti 14 – 15 Temmuz Cumartesi Saat 08:00’den itibaren orga-

nizasyon bitene kadar)  

İlgili Kişi : İsmail ÇAM   Mustafa SEVGİ 

Telefon : 0532 572 35 05  0532 468 89 17 
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2. ORGANİZASYON 

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ 

Başkan     : İsmail ÇAM 

Yarışma Direktörü    : Mustafa SEVGİ 

Güvenlik Sorumlusu    : Mehmet Ali KARABAYRAK 

Üye      : Berrak AYATA 

Üye      : Harun URAL 

YARIŞMA GÖREVLİLERİ 

TOSFED Gözlemcisi  : Sinan ÇETİN  (TOSFED) 

TOSFED Teknik Kontrol Delegesi  : -    (TOSFED) 

Spor Komiserleri Başkanı       : Oğuz DEMİRTAŞ  (TOSFED) 

Spor Komiseri  : Bestami DORUK  (TOSFED) 

Spor Komiseri  : İsmail ÇAM 

Komiserler Kurulu Sekreteri  : Mehmet OĞUZ 

Yarışma Direktörü  : Mustafa SEVGİ 

Yarışma Direktör Yardımcısı  : Gürkan DUMLUPINAR 

Yarışma Direktör Yardımcısı  : Sinan DEMİR 

Yarışma Genel Sekreteri           : H. Gökhan ÖZDEMİR 

Güvenlik Sorumlusu  : Mehmet Ali KARABAYRAK 

Teknik Kontrol Sorumlusu  : Mehmet KİRAZLI  (TOSFED) 

Teknik Kontrol Yardımcısı  : -    (TOSFED) 

Teknik Kontrol Yardımcısı  : Ali MERMER 

Teknik Kontrol Yardımcısı  : Halis AKKAYA 

Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusu      : Sinan DEMİR 

Servis Alanı Sorumlusu  : Muhammed MATARACI 

Basın Sorumlusu   : Durmuş Ali UZUN 

Neticeler Sorumlusu  : İbrahim DÖNMEZ 

Yarışma Doktoru  : Küçükçalık Acil Hizmetler 

Yangın müdahale ekibi  : İtfaiye D. Bşk. + 6 kişi (toz baz lı 24 adet yangın tüpü) 

Gözetmen Bölgesi    : Konya Gözetmen Kurulu 

Gözetmen Sayısı    : 12 Gözetmen 

 

Organizasyon komitesi yarışma esnasında yarışmacıların ve servis elemanlarının uğrayabile-

cekleri veya üçüncü şahıslar nezdinde sebep olabilecekleri kazalar ve hasarlardan dolayı hiçbir 

sorumluluk yüklenmezler. 

 

Mahalli Oto Drag Yarışı KONYA SARAÇOĞLU Oto Drag Pisti’nde TOSFED Mahalli Oto Drag kural-

larına uygun olarak ve bu ek kurallar dâhilinde Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü tarafından 

organize edilmektedir.  
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2.1 Yarışmanın Tarifi Geçerliliği ve Yeri 

 

 Bu yarışma Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü tarafından, ek kurallar ve programda 

belirtilen tarihlerde KONYA Saraçoğlu Oto Drag Pisti’nde yapılacaktır. Parkur uzunluğu 402 metredir 

ve asfalt zeminlidir. 

 

2.2. Katılabilir Otomobiller ve Sınıflar 

 

Sınıf 1, 2 ve 3 İçin Geçerli Ortak Kurallar 

 

Sınıf 1 - Street   (13 saniye ve üzeri) 

Sınıf 2 - Super Street   (12-13 saniye arası) 

Sınıf 3 - Süper Pro-Street  (11-12 saniye arası) 

Sınıf 4 - Drag    (10-11 saniye arası) 

Sınıf 5 - Pro-Drag   ( 9-10 saniye arası) 

Sınıf 6 - Super Pro Drag  ( 9 saniye altı) 

 

 1,2 ve 3 sınıflarda yarışan araçlar, ruhsatlarında ya da el kitaplarında belirtilen kilonun altında 

olamazlar (bu iki ağırlıktan daha hafif olanı dikkate alınacaktır.) Tartı farkı olarak %3 tolerans tanınır.                                                                                                                                                                               

 Polyester kaput ve bagaj serbesttir. Kaputta, kaput mandalı kullanılması zorunludur. Bagaj vida 

veya mandalla sabit olabilir. 

• Gece yarışlarında Ön farlar, arka stoplar ve 4 lü flaşörler tam çalışmalıdır. 

• Radyatör ve intercooler uygulaması için ön tampon zorunlu değildir. 

• Kapı camları lexan veya polikarbonat olabilir. Yarış esnasında Sürücü ile irtibat için sürücü tarafı 

uygun hale getirilmelidir.  

• ( Lexan ve Polikarbonat  camın kalınlığı min 3mm olmak zorundadır. ) 

• Kapı döşemeleri sökülse dahi daha hafif bir malzeme ile kapatılması şarttır. 

• Yedek lastik, arka koltuk, yolcu koltuğu zorunlu değildir. 

• Emniyet kemeri sökülemez. 

• Hız limiti 80 km/h olan küçük stepneler ile yarışa girilemez. 

• Aşırı Besleme: Motoruna; NOS (nitrojen dioksit), supercharger, kompresör ve turbo uygulama-

ları yapılmış otomobillerdir. Tüm sınıflarda aşırı besleme serbesttir. 

• Araç üzeri reklam serbesttir. Araçların ön ve arka camında görüşü etkileyen reklam olup olma-

dığı kontrol edilecektir. Varsa sökülecektir. 

• Sağ ve sol kapıda yarış numaranızı belirten sticker olacağı için Ön kapılarınızı boş bırakmanız 

gerekmektedir. 

• Hafifletme amacı taşıyan ön, arka, yan spoyler ve çamurluk çıkıntıları sınıf değişikliği yaratmaz. 

 

2.3 Katılabilir Yarışmacılar 

 

 2018 TOSFED Mahalli Oto Drag Sürücü ihtisas lisansına sahip olan kişiler yarışmaya katıla-

bilirler. Lisansız hiç kimse yarışmada yer almayacaktır. 
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2.4 Sorumluluk 

 

 Organizasyon komitesi ve görev alan kişiler, yarışmalar esnasında yarışmacıların, sürücülerin 

ve servis elemanlarının uğrayabilecekleri kazalar ve hasarlardan dolayı yarışmanın gerektirdiği tüm 

emniyet tedbirlerinin alınmış olması koşuluyla, maddi ve manevi hiçbir sorumluluk yüklenemezler. 

 Yarışmacı ve sürücüler kayıt formunu imzalamamış olsalar dahi yarışmaya kayıt yaptırmakla 

bu ek kurallar ve diğer geçerli tüm kuralları okumuş, anlamış ve uygulayacaklarını kabul etmiş sayılır-

lar. 

 

2.5 Müracaat Formları ve Kayıtlar: 

 

 Yarışmaya katılmak isteyen, yarışmacılar kayıt formunu tam olarak doldurup yarışma sekre-

terliğine fax veya e-mail ile ulaştıracaktır.  

Yarışmacı isterse bir üst veya daha üst sınıfta yarışabilir. 

Yarış alanına 1 yarışmacı, 1 mekaniker girecek. Mekanikerin davranış ve hareketlerinden yarışmacı 

sorumlu olacaktır. 

Lastik ısıtma, start çizgisinden önce organizatör tarafından belirlenen alanda yapılacaktır. 

 

2.6 Servis Alanı ve Tamirat 

 

 Her bir yarışçının Servis mahallinde 2 teknik eleman bulundurma hakkı vardır ve organizasyon 

tarafından verilecek olan yaka kartları veya bileklikleri kullanmak zorundadır. 

Bahsi geçen yaka kartlarını takan görevlilerin, teknik kontrol başlangıcından son aracın finişine kadar 

yarışmanın akışını veya güvenliğini aksatacak davranışlarda bulunmaları durumunda (parkur üze-

rinde dolaşmak, karşıdan karşıya geçmek, alkol almak ve spor ahlakıyla bağdaşmayan davra-

nışlarda bulunmak) servis verdikleri yarışmacının ihracına neden olabilir. 

Yarışma sırasında otomobiller start düzlüğüne yarışacakları sınıflara göre çağrılırlar. Sınıf sırasında 

gelen yarışmacılar, anonsları takiben 5 dakika içerisinde start düzlüğü öncesindeki alana gelmelidirler. 

Start düzlüğü alanında bekleyen otomobilin kapı numarası anons edildikten sonra 2 dakika içerisinde 

start noktasına gelmeyen yarışmacılar, yarışmadan ihraç edilir. 

Bu süreler dışında, teknik kontrol ve kapalı park alanı dışındaki yerlerde servis hizmeti serbesttir, ge-

rekli tamirat ve ayarların bu süre zarfında yapılması gereklidir. 

 

2.7 İdari ve Teknik Kontrol 

 

 Tüm yarışmalarda araçlar idari kontrol ve teknik kontrole sürücü ya da kayıt formunda beyan 

edilmiş teknik ekip tarafında getirilecektir. İdari kontrolde sürücü lisansı, ıslak imzalı kayıt formu ibrazı 

şarttır. 

 Sürücü bölümünde (kabin içinde), bagaj ve motor kaputu içinde sabitlenmemiş hiçbir cisme 

izin verilmez. Koltuk sağlamlığı, emniyet kemeri, kask ve gövde ekipmanlarının montaj sağlamlığı, 

fiber kaputlu otomobillerde kaput mandalı, otomobil içerisinde sabit olmayan malzeme bulunmaması 

gibi hususlara bakılacaktır. 

 

2.8 Brifing 

 

 Tüm yarışmacıların katılması mecburidir. İsmi okunan yarışmacılar orada bulunduğunu beyan 

edemezse 50,00.-TL para cezası ile cezalandırılır. Bu parayı start almadan sekretaryaya ödemek zo-

rundadır. 
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2.9 Start 

 

 Sürücüler koltuklarında emniyet kemeri ve kaskları takılı olarak motorlarını marşla çalıştıracak-

tırlar. 

Elektronik Startın arızalanması durumunda yeşil bayrak inmesiyle start verilmiş sayılacaktır. 

 

2.10 Hatalı Start 

 

 Aynı eşleşme serisinde (3 kalkıştan 2 kazanılan) toplam iki kere hatalı kalkış yapan sürücü 

kalkışı kaybetmiş sayılır. 

Pilotlar otomobillerini parkur boyunca itemezler. 

Herhangi bir sebeple duran otomobil ancak kendi imkanları ile tekrar çalıştırılabilir. 

 

2.11 Zaman Cezaları  

 
İlk beş sınıfa, yarışma içinde, 0,150 sn. ye kadar gelişme / iyileşme toleransı tanınmıştır. 

Bu sınıflarda kayıt/start listesindeki zaman sınırlamasının tolerans payının altında kalan derecelerde; 

Eşleşme tabloları ve 2018 Mahalli Drag Talimatı Madde 2.7.4’te yer alan sıralama ve kalkış 

Zamanlarına göre ceza tablosu uygulanacaktır. 

 

2.12 Kurallara Aykırı Tehlikeli Sürüş 

 

 Yarışma Direktörü tarafından yarışmadan ihraç edilecektir. Pist sınırları içinde nerede olursa 

olsun yarışma direktörünün izni olmadan otomobil çevirmek, lastik yakmak kurallara aykırı tehlikeli 

sürüş kabul edilir.  

 

2.13 Kayıt Ücretleri ve Diğer Ücretler  

 

 Organizatörün sunduğu reklamların yarışmacı tarafından kabul edilmesi ve araca yapıştırıl-

ması durumunda Reklamlı, yarışmacının reklamları kabul etmemesi durumunda Reklamsız olarak be-

lirtilen kayıt ücretini ödemesi gerekmektedir. 

Reklamlı Kayıt Ücreti  : 250 ₺ (Türk Lirası) 

Reklamsız Kayıt Ücreti : 500 ₺ (Türk Lirası) 

Pit Alan Ücreti   : 100 ₺ (Türk Lirası) 

Sigorta Ücreti   : 100 ₺ (Türk Lirası) 

Kayıt ücretini ödeyen her yarışmacıya pit alanında 1 araçlık alan tahsis edilecektir. Daha fazla alan 

isteyen yarışmacılar, pit alanında uygun yer olması koşuluyla ek alan talebinde bulunabilirler. Bu alana 

yarışmacı aracı hariç herhangi bir araç alınamaz. 

Sigorta ücreti kayıt ücreti haricinde ödenmektedir. Sigorta ücreti ödemeyen yarışmacının kaydı kabul 

edilmez. 

 

2.14 Sigorta            

             Orga-

nizatör tarafından yaptırılacak ilave sigorta sadece yarışmacıların üçüncü şahıslara veya üçüncü şa-

hıslara ait mallara verecekleri hasarlar yasal azami limitler (TOSFED 2018 Yarışma Ek Düzenleme-

leri Madde 2 Azami Teminat Limitleri) dâhilinde kapsar.  
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Azami Teminat Limitleri: 

Bedeni Şahıs başına (sakatlanma ölüm)      360.000.-₺ 

Bedeni Kaza başına (sakatlanma ölüm)   1.800.000.-₺ 

Maddi Araç başına (araç başına)         36.000.-₺ 

Maddi Kaza başına (kaza başına)         66.000.-₺ 

 Eğer yarışmacıların yarışmaya katıldıkları araçların T.C Trafik Kanunu hükümlerine göre mali 

mesuliyet sigortalı olmaları gerekiyorsa bu sigortanın da yaptırılmış ve primlerinin ödenmiş olması 

mecburidir. 

 Organizatör tarafından yaptırılacak sigortanın geçerliliği yarışmanın startında başlar ve yarış-

manın sonunda veya ekibin yarışmayı terk etmesi veya ihraç edilmesi durumunda sona erer. 

Sigorta bedeli, kayıt ücreti dışındadır. Kayıt ücreti ve Sigorta bedeli ödememiş yarışçılara kaydı kabul 

edilmeyecektir. 

 

2.15 Reklamlar 

 

 Tüm yarışçıların, sponsorun ve organizatörün kapı numaralarını, stickerlarını yapıştırmaları 

zorunludur. Organizatör tarafından teklif edilen ihtiyari reklamları kabul etmek istemeyen yarışmacı, 

kayıt parasının 1,5 mislini ödemek (Reklamsız Kayıt Ücreti) şartıyla reklamı reddedebilir. 

 

2.16 Ek Kuralların Yorumu, Uygulanması ve Değişikliği 

 

 Bu yarışma ek kurallarına esas 2018 TOSFED Mahalli Oto Drag Talimatıdır. Mahalli oto drag 

talimatı üzerindeki değişiklikler sadece TOSFED tarafından yapılabilir.  

 

 Yarışma programı, görevliler veya parkur değişiklikleri ile ilgili bültenler tarih ve numaraları ola-

rak resmi ilan yeri Resmi İlan Panosuna asılmak ve Yarışma Komiseri tarafından onaylanmak suretiyle 

geçerli olacaktır. Asılan neticelere itiraz süresi 15 dakikadır. 

 

 Yarışmacılar itirazlarını Yarışmacılarla İlişkiler sorumlusu aracılığıyla öncelikle yarışma direk-

törüne ileteceklerdir. Yarışma direktörü sözlü ve yazılı itirazlara en kısa sürede cevap vermelidir. Ya-

rışmacı alınan cevaba itiraz etmek için itiraz ücretini (350 TL) ve dilekçeyi birlikte teslim ederek Spor 

Komiserleri Kuruluna iletebilir. Spor Komiserleri yazılı olarak itirazı cevaplandırarak sonuca ulaştırır.  

 Spor Komiserleri Kurulunun kararına itiraz etmek için yarışmacı 1 saat içerisinde Temyiz’e gi-

deceğini bildiren bir dilekçeyle bildirmek zorundadır. Yarışmacı temyiz harcı yarışmanın yapıldığı gü-

nün ardından gelen ilk iş günü saat 12:00’akadar Federasyona nakit veya banka transferi şeklinde 

yatırarak, elindeki belgelerle temyiz başvurusunda bulunabilir. 

 

2.17 Ödüller ve Ödül Töreni 

 

 Aşağıda belirtilen ödüller yarışma günü saat: 19:00 da, SARAÇOĞLU Oto drag Pisti Ödül Kür-

süsünde yapılacaktır. Ödül töreninin yapılabilmesi için neticelerin kesinleştirilmesi olması gerekmek-

tedir.  

  

 Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, Sınıf 4, Sınıf 5 ve Sınıf 6’da ilk üçe girmiş yarışmacılara 1’er adet kupa 

takdim edilecektir. 


