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Where do we come from? 
honnan jöttünk?

about 2016 IN NUMBERS
2016 SZÁMOKBANrólunk
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Formula Student East entered the international scene 
in 2016 as the newest addition to the worldwide 
known construction competition series, and right after 
the first season it has been listed as a World Ranking 
List event. This is a great acknowledgement itself as 
newcomers are not likely to be qualified in such a 
short time. Currently FS East is the only competition 
organised in Hungary whose results are published on 
the World Ranking List. This recognition is not only 
earned by the professional organisational background 
but the highly trained official staff as well.

2016-ban lépett nemzetközi porondra a Formula 
Student East verseny a világszerte ismert konstruktőri 
versenysorozat legújabb tagjaként, és mindjárt az 
első évben a világranglistán jegyzett eseménnyé vált. 
Ez önmagában is rendkívül nagy eredmény, hiszen 
elsőéves versenyek esetében nem jellemző az ilyen 
gyors kvalifikálás. Jelen pillanatban az FS East az 
egyetlen olyan magyarországi verseny, amelynek 
eredményei a világranglistán is szerepelnek.  
Ez az elismerés nem csupán a profi szervezői háttérnek, 
hanem a magasan képzett szakmai stábnak is szól.
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Where are we now? 
hol tartunk most?

registration registered teams
regisztrált csapatokregisztráció
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In 2017 we’re organising FS East at a new venue,  
the Euro-Ring circuit which enables us to increase the 
number of participating teams. Compared to the 42 
slots announced in 2016, this year altogether 60 teams 
- 40 combustion and 20 electric - have the chance to 
compete.

Event registration opened on 18th January with 119 
teams from 28 countries registering to FS East 2017. 

The top 3 teams of the 2016 competition –  
CAT-Racing, High Octane Motorsports e.V.,  
BME Formula Racing Team - have been invited to 
register in advance to this year’s event due to their 
great performance. The other teams were challenged 
to solve a quiz which required not only quickness but 
professional knowledge as well.

The most teams, overall 44 registered from Germany, 
while Italian and Russian teams were the next in 
numbers (9-9). The Eastern part of Europe was 
represented by 38 teams and 9 registration came  
from outside Europe: Canada, India, Israel and the 
United States.  
As for the categories, 77 combustion and 42 electric 
teams have registered to compete at FS East 2017.

2017-ben az FS East-et új helyszínen, az Euro-Ring 
versenypályán szervezzük meg, amely lehetővé  
teszi a résztvevő csapatok számának növelését.  
A 2016-ban meghirdetett 42 hellyel szemben az idei 
évben összesen 60 - 40 belsőégésű és 20 elektromos 
járművet építő - csapat számára adott a lehetőség, 
hogy megmérettesse magát a versenyen.

A január 18-i regisztráció során 28 országból összesen 
119-en jelentkeztek a 2017-es FS East-re. 

A 2016-os verseny első három helyezettje -  
CAT-Racing, High-Octane Motorsports, BME Formula 
Racing Team - kiváló teljesítményükre való tekintettel 
meghívásos alapon, előzetesen regisztrálhattak az idei 
megmérettetésre is. A többi jelentkezőnek egy szakmai 
kvízt kellett megoldania, ahol a gyorsaság mellett  
a felkészültség is számított. 

A legtöbb, 44 csapat Németországból jelentkezett, 
emellett az olasz és az orosz csapatok töltötték ki 
legnagyobb számban (9-9) a regisztrációs kvízt.  
A kelet-európai régiót összesen 38 csapat képviselte  
és 9-en regisztráltak Európán kívüli országokból:  
az Egyesült Államokból, Kanadából, Indiából és Izraelből.  
A kategóriákat tekintve összességében 77 belsőégésű 
és 42 elektromos autóval versenyző csapat regisztrált  
a 2017-es FS East-re.
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world ranking list

STARTER & WAITING TEAMS
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The hype around FS East is no coincidence as it’s been 
recognised as the biggest FS event in Eastern Europe 
and a lot of top teams of the World Ranking List are 
enthusiastic about this year’s competition. 

From the top 10 teams on the combustion list of 550,  
3 will participate at FS East, while 7 of the top 10 
electric teams on the list of 110 are on our registration 
list. As a result of the professional recognition and 
international prominence of the event we expect 
FS East to be valued even higher in 2017 among the 
competitions of the World Ranking List.

According to the vision we’ve conceived together with 
the international organisation of the FS world, we 
wanted to create an Eastern European competition that 
generally integrates the teams of the region while the 
successful participation is also prestigious for the top 
university’s Formula Student teams. 

This concept is now within arm’s reach and it makes 
us, the organizational staff of FS East, the members 
of Engineers for the Automotive Higher Education 
Association - provider of the professional background 
- very proud, but the Hungarian automotive higher 
education and companies representing this sector 
could also be pleased about it.

Nem véletlen az óriási érdeklődés az FS East iránt, 
hiszen immár Kelet-Európa legnagyobb versenyeként 
tartják számon, és a világranglista számos top csapata 
várja nagy lelkesedéssel az idei megmérettetést. 

A belsőégésű csapatok 550-es listájának első 10 
helyezettjéből 3 vesz majd részt az FS East-en,  
míg a 110 elektromos csapat 10 legjobbja közül  
7 is szerepel a regisztrációs listánkon. A rendezvény 
szakmai elismertségének és nemzetközi ismertségének  
köszönhetően a 2017-es évben várhatóan az FS East-et 
még magasabb értékkel indexálják majd a világranglista 
versenyei között.

A nemzetközi szervezettel közösen kialakított vízió 
szerint egy olyan kelet-európai versenyt szerettünk 
volna létrehozni, amely karakteresen fogja össze a 
régió csapatait, ugyanakkor a legrangosabb egyetemek 
Formula Student csapatai számára is presztízst jelent a 
sikeres részvétel.

Ez az elképzelés most karnyújtásnyira van tőlünk,  
erre pedig nemcsak mi, az FS East szervező csapata,  
a szakmai hátteret adó Mérnökök a Járműves Műszaki 
Felsőoktatásért Egyesület tagjai lehetünk büszkék, 
hanem a hazai járműves felsőoktatás és az iparágat 
képviselő vállalatok is.

10 Herkules Racing Team DE IC
11 Formula Student Oulu FI IC
12 UMD Racing DE IC
13 RUB Motorsport DE IC
14 UPM Racing ES IC
 15 Metropolia Motorsport FI EV
16 KA-RaceIng e.V. DE EV
17 eMotorsports Cologne DE EV
18 AMZ Racing Team CH EV
19 e-gnition Hamburg DE EV
20 TUfast Racing Team e-Technology DE EV
21 Formula Student Team Delft NL EV
22 RIT Racing US IC
23 Formula ETS CA IC
24 Arrabona Racing Team HU IC
25 KEFO Motorsport HU IC
26 YTU Racing TR IC
27 TU Brno Racing CZ IC
28 Formula TU Ostrava CZ IC

96 Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen e.V. DE EV
97 Lions Racing Team e.V. DE EV
98 GreenTeam Uni Stuttgart e.V. DE EV
99 Deefholt Dynamics DE EV

100 Delta Racing Mannheim DE EV
101 Running Snail Racing Team DE EV
102 Fast Charge IT EV
103 Formula Electric Belgium BE EV
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44 Formula Technion IL IC
45 BGR IL IC
46 Adhira racing IN EV
47 CAT - Racing DE IC
48 High Octane Motorsport e.V. DE IC
49 Ecurie Piston Sport Auto FR IC
50 HAWKS Racing e. V. DE IC
51 Rennstall Esslingen DE IC
52 Baltic Racing DE IC
53 Rennteam Uni Stuttgart DE IC
54 UniBo Motorsport IT IC
55 BME Formula Racing Team HU EV
56 TU Darmstadt Racing Team e.V. DE EV
57 Team Starcraft e.V. DE EV
58 TUW Racing - Rennteam der TU Wien AT EV
59 FaSTTUBe DE IC
60 Sapienza Corse IT IC
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where are we going? 
hová tartunk?



where will it be? 
hol lesz?

fs east endurance track 
~700 meters

sponsorship / szponzoráció

eahe association / mjmf egyesület
sponsorship@fseast.eu 
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The event site is  
a real race-circuit 
Although the charm of the Györ-Gönyű Harbour and  
the small town atmosphere will be missed, the volume of 
the competition and the new challenges of managing 
the event required a more professional venue. 

Now FS East is not only the number one, WRL listed 
competition of Hungary, but a key event of the the 
Eastern European region as well.

Az új helyszín valódi  
versenypálya 
A gönyűi kikötő romantikája, a kisvárosi hangulat  
ugyan hiányozni fog, de a verseny volumene és 
magasabb szintű lebonyolítása  professzionális 
helyszínválasztást követelt. 

Az FS East így már nem csak Magyarország elsőszámú, 
a világranglistán is jegyzett versenye, hanem a kelet-
európai régió kiemelt rendezvénye is egyben.
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Greetings from  
     Formula Student East!
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