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Kedves Versenyzők!
Szeretettel köszöntelek benneteket a 2019. évi versenyszezon első rallye megmérettetése, a
PANNONKLINIKA TESZT RALLYE 2019 orfűi viadala alkalmából!
A Marco Racing Team csapata hagyományosan az amatőr/utánpótlás szekció, új nevén a
Rallye3 és a Rallye3 déli régió hivatalos évadnyitó futamaként rendezi meg az Orfű - Abaliget Orfű gyorsasági szakaszon a PANNONKLINIKA TESZT RALLYE 2019 elnevezésű versenyét.
Az idei első versenyünkön HAZÁNK MINDEN VERSENYZŐJE egyaránt megtalálhatja a
kedvére valót, az igazi rallye-t.
Klasszikus, „Rallye 1-es“ mecseki helyszín a Rallye3 versenyzőket 3+3 (=6) gyorsasági
szakasszal várja, 2 irányban, összesen: 42 gyorsasági kilométerrel.
LICENCESEK FIGYELEM! ORB + ORC + R2 + Historic
GÉPKÖNYVEZZ! TESZTELJ - VERSENYEZZ!
A versenyre lehetősége van nevezni minden Rallye 1; Rallye Challenge, Rallye 2 és Historic
Rallye licenccel rendelkező versenyzőnek!
Ne hezitálj! Itt a TÖKÉLETES TESZT LEHETŐSÉG a „nagy rallye“ évadnyitójára!
Az elmúlt 9 év gyakorlatához hasonlóan az idei évben is adott a lehetőség:
MNASZ GÉPKÖNYVEZÉS (2019.03.15. – péntek – 10:00 - 18:00, Orfű, Camping)
A gépkönyvezésre előzetes regisztráció szükséges!
Nem kell külföldre menned, ha többet mennél, mint 42km, hiszen a Licencesek számára
adott a duplázás lehetősége is. Így akár 84km-t is autózhatsz biztosított körülmények
között itthon. Ennek előzetes egyeztetése szükséges.
KEDVES ex-Sprint és ex-MARB-os VERSENYZŐK!
6 gyorsasági szakasszal, összesen 42km gyorssal várunk titeket! Amennyiben velünk
tartotok, nem ígérhetek egyebet, mint egy kőkemény megmérettetést egy valódi sportértékkel
rendelkező mecseki gyorsasági szakaszon, hazánk egyik legerősebb amatőr mezőnyében!
3 gyorsasági szakaszt követően a pályát megfordítjuk és egy „új verseny” kezdődik, hiszen az
új irányban is 3 alkalommal teljesítened kell a gyorsot! Gyere, és tedd magad próbára...
...persze csak, ha mered!
Jó hangulatú versenyzéseteket az alábbi plusz lehetőségek biztosításával kívánjuk elősegíteni:
KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁSOK
A Marco Racing Team felvette a kapcsolatot néhány orfűi szállásadóval (pl.: Rácz Tanya;
Tekeresi Lovaspanzió; Orfűi szállások), annak érdekében, hogy könnyítsük csapataitok dolgát.
Nem túl nagy titok: a verseny minden programja (a gyorsasági szakasz is) Orfű központtal
bonyolódik idén is, így javasoljuk, éljetek a lehetőséggel, spóroljátok meg a felesleges
autókázás költségét/idejét egy távolabbi településre és Orfűn, Abaligeten válasszatok szállást!
KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK
A pénteki napon, már az adminisztratív átvétel helyszínén - RÁCZ TANYA, ORFŰ kedvezményes Rallye Menüvel várunk benneteket. A szervizparkban, ahol a Technikai átvétel
kap helyet, a Talabér Büfé most is friss rántott-hússal és egyéb frissensültekkel várja az
éhezőket.
Remélve, hogy a fentiek segítségetekre lesznek a jó hangulatú, könnyebb, vidámabb,
elégedettebb versenyzésben várunk minden Versenyzőt az idei Rallye3 évadnyitó
versenyünkre, az PANNONKLINIKA TESZT RALLYE 2019 rendezvényünkre!
Üdvözlettel:
Markó Tibor és a Marco Racing Team
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1. BEVEZETÉS
Jelen dokumentum – Rallye[3] Guide 1 – a PANNONKLINIKA Teszt Rallye 2019 rendezvény nevezői,
versenyzői, valamint az érdeklődők tájékoztatása céljából készült és kerül publikálásra nyilvánosan elérhető
web-felületeken. A dokumentum a verseny paramétereit tájékoztatási céllal tartalmazza, és nem minősül
szabálynak.
A rendezvény elnevezése
PANNONKLINIKA Teszt Rallye 2019
Magyarország Rallye3 Bajnokság 2019 sorozatának 1. futama
A rendezvény besorolása
(folyamatban)
Rallye3 déli régió 2019 1. futama (folyamatban)

2. ELÉRHETŐSÉGEK
ÁLTALÁNOS ELÉRHETŐSÉGEK
Rendező
Marco Racing Team Kft
Társrendező
Marco Racing Team SE
Hivatalos weboldal
Hivatalos facebook oldal
VERSENYKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGE
2019. 03. 15.
Rácz Tanya

2019. 03. 16.

7300 Komló, Tavasz u. 3.
+36 30 479 3260
marcoracingteamkft@gmail.com
7300 Komló, Tavasz u. 3.
duen.hu
facebook.com/deliregio
Étterem

Nyitva tartás

10:30 – 20:00
+36 30 479 32060
N46° 8.011 E18° 8.465'

Panoráma Camping
Nyitva tartás

Bejárati iroda
06:00 – 18:30
+36 30 479 32060
N46° 8.772 E18° 8.465'

3. PROGRAM ÉS KRITIKUS HATÁRIDŐK
A VERSENY ELŐTTI HÉT IDŐTERVE
2019. 03. 07.
CSÜTÖRTÖK
Rallye3 Versenyzői igazolvány
igény leadásának határideje
/MNASZ „E-ügyviteli rendszer +
díj banki utalásának határideje
12:00
(FIGYELEM! SEM A FENTI
HATÁRIDŐ UTÁN, SEM A
HELYSZÍNEN
NINCS
LEHETŐSÉG
VERSENYZŐI
IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSRE!)
24:00
Előnevezési zárlat
Web
A VERSENY HETÉNEK IDŐTERVE
2019. 03. 12.
KEDD
22:55

A beérkezett és az elfogadott
Web
előnevezések közzététele

2019. 03. 15.

PÉNTEK
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10:00 – 18:00

Gépkönyvezés

10:30 – 20:00
10:30 – 16:30

Versenyiroda nyitvatartása
Itiner átvétel
Asminisztartív átvétel (időterv
szerint)
Pályabejárás
Szervizpark nyitvatartása
Technikai átvétel
HELYSZÍNI NEVEZÉS
Első Felügyelői ülés
Előfutók,
biztonsági
autók
személyzetének
eligazítása
/KÖTELEZŐ!
Rajtlista kifüggesztése
Versenyzői eligazítás /Minden
nevezettnek KÖTELEZŐ!
Rajtszám osztás
SZOMBAT
Szervizpark(ok) nyitvatartása
Beállás a szervizparkokba
A rajtlista első 20 autójának
felsorakozása felvezetéshez
Gy1 tervezett rajtideje
Gy2 tervezett rajtideje
Gy3 tervezett rajtideje
Gy4 tervezett rajtideje
Gy5 tervezett rajtideje
Gy6 tervezett rajtideje
a verseny várható célja (első gk.)
Végső technikai ellenőrzés,
egyéni értesítés alapján
Ideiglenes
eredménylista
kifüggesztése
Hivatalos
végeredmény
kifüggesztése
Díjkiosztó tervezett ideje

10:30 – 18:30
10:00 – 20:00
11:00 – 17:00
15:30 – 16:30
17:30
18:45
19:00

2019. 03. 16.
05:00 – 19:00
05:00 – 06:15
07:00
07:30
09:30
11:30
13:30
15:30
17:00
17:05

18:00
18:30 kb
19:00 kb

Panoráma
Camping,
/egyeztetés alatt
Rácz Tanya, Orfű
Versenyiroda
Versenyiroda
Panoráma Camping, Orfű
Panoráma Camping, Orfű
Versenyiroda
Versenyiroda
Versenyiroda
Hirdetőtábla +Web
Versenyiroda
Versenyiroda
Camping +strandparkoló
Camping +strandparkoló
Szerviz KI „Gyűjtő”
itiner szerint
itiner szerint
itiner szerint
itiner szerint
itiner szerint
itiner szerint
Szervizpark
Hirdetőtábla
Hirdetőtábla
Rácz Tanya, Orfű

NAPKELTE: 05:54h; NAPNYUGTA: 17:51h

8

Orfű

Rallye[3] Guide 1

PANNONKLINIKA Teszt Rallye 2019

4. NEVEZÉS RÉSZLETEI
2019. március 7. (csütörtök)
eddig a dátumig: alapdíj
24:00h
2019. március 8-tól postai-, vagy
egyéb úton leadott, és 2019.
Helyszíni nevezés
alapdíj +10.000,-Ft
március 15-én (admin. átvétel)
leadott nevezések esetén
NEVEZÉSI ELJÁRÁS
A Rallye3 bajnokságban és az azon kívül indulók részére
jelen dokumentum
Kezdete
megjelenésének ideje
2019. március 7. 24.00 óra
Előnevezés zárlata
(postabélyegző
kelte/átutalás
határideje)
A nevező köteles a jelen kiírás utolsó oldalán található nevezési lap
OLVASHATÓAN kitöltött és aláírt (eredeti) példányát, a nevezési díj
befizetését igazoló (rózsaszín csekk) csekkszelvény eredeti, vagy
Postai úton
másolt példányával egyidejűleg a rendező részére, az előnevezési
zárlatig postai úton elküldeni a következő címre:
MARCO RACING TEAM
H-7300 KOMLÓ, TAVASZ U. 3.
A nevező köteles a jelen kiírás utolsó oldalán található nevezési lap
OLVASHATÓAN kitöltött és aláírt példányának elektronikus másolati
példányát (scan-nelt másolatát), a nevezési díj befizetését igazoló
(rózsaszín csekk) csekkszelvény, vagy átutalási bizonylat másolati
Elektronikus úton
példányával egyidejűleg a rendező részére, az előnevezési zárlatig
megküldeni – kizárólag jpg vagy pdf formátumban – a következő
címre:
marcoracingteamkft@gmail.com
Az előírásoknak megfelelő nevezés (nevezési lap + díjfizetést igazoló
szelvény) rendezőhöz történő megérkezésekor minden esetben a
FIGYELEM!
POSTAI FELADÁS-, vagy az EMAIL BEÉRKEZÉSÉNEK DÁTUMA
alapján kerül megállapításra a nevezési díj összege! A nevezési díj két
különböző összegben állapítható meg:
Alapdíj, 2019. 02. 18. és 2019. 03. 07. között postára adott, illetve
Előnevezés
email-ben küldött nevezések esetén
2019. 03. 08-tól postára adott, vagy a helyszínen (2019.03.15.) fizetett
Helyszíni nevezés
Alapdíj +10.000,-Ft a helyszíni nevezési díj
A rendező maximum 99 Rallye3 és maximum 30 Licences (ORB,
Elfogadott nevezések száma, ORC, R2, Historic) versenyzőpáros nevezését fogadja el a
kategóriák
rendezvényre. A rendező a Rallye3 vonatkozó szabályai alapján
utasíthatja vissza a nevezéseket.
A Rallye3 bajnokság kategóriái
5
1611 – 2010 cm3 hengerűrtartalom
4
1411 – 1610 cm3 hengerűrtartalom
3
1150 – 1410 cm3 hengerűrtartalom
2
– 1149 cm3 hengerűrtartalom
Licence (Teszt)
4WD és 2WD versenyautók
A Rallye3 bajnokság kupái
FWD3
elsőkerék hajtás 1610cm3 felett
FWD2
elsőkerék hajtás 1610cm3 alatt
RWD3
hátsókerék hajtás 1610cm3 felett
RWD2
hátsókerék hajtás 1610cm3 alatt
A1,6
Lada gyártmány, Lada motor,
Előnevezési zárlat
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max. 1610cm3 alatt
kizárólag azok a gumiabroncsok
használhatóak,
STR
amelyek nem szerepelnek az
adott évre kiadott FIA tarmac
(aszfalt) gumi listáján
Az egyes kupákba tervezett részt vételi szándékot a nevezési lapon – a megfelelő helyen – minden esetben
fel kell tüntetni!
A rendező az előfutói nevezéseket kizárólag előzetes, írásbeli
egyeztetéssel fogadja el: marcoracingteamkft@gmail.com (módja:
írásbeli jelentkezésre adott írásos, és pozitív rendezői visszajelzést
követően adható csak le nevezés). Az előzetes egyeztetés hiányában
Előfutók
a rendező minden külön indoklás nélkül elutasíthatja az előfutói
nevezést. A Rendezőnek jogában áll saját hatáskörben megítélnie az
előfutók biztonsági kockázatát, és ennek alapján visszautasítani a
mindenkori előfutói nevezés(eke)t.
Figyelem! Amennyiben az előfutó autó motorjának hengerűrtartalma meghaladja a 2000 ccm értéket, illetve
4WD vagy turbóval vagy feltöltővel szerelt, csak a rallye szakágra és a tárgyévre érvényes „Arany”, „A”, „B”,
vagy „H” versenyzői licenccel vezethető.
NEVEZÉSI DÍJAK
A verseny nevezői által fizetendő nevezési díjak rendezői reklámmal
Előnevezési díj
2019. 03. 07-ig (csütörtök) leadott nevezések esetén
mely összeg tartalmazza: a
felelősségbiztosítás
díját, a
Rallye3 kategóriáiba
40.000,-Ft
versenyzőpáros
extrém
biztosításának díját, valamint az
áfát
mely összeg tartalmazza: a
felelősségbiztosítás
díját, a
Licences kategóriába és Előfutók
45.000,-Ft
versenyzőpáros
extrém
biztosításának díját, valamint az
áfát
Helyszíni nevezési díj
2019. 03. 08. és 2019. 03. 15. között leadott nevezések esetén
mely összeg tartalmazza: a
felelősségbiztosítás
díját, a
Rallye3 kategóriáiba
50.000,-Ft
versenyzőpáros
extrém
biztosításának díját, valamint az
áfát
mely összeg tartalmazza: a
felelősségbiztosítás
díját, a
Licences kategóriába és Előfutók
55.000,-Ft
versenyzőpáros
extrém
biztosításának díját, valamint az
áfát
A rendező csak abban az esetben tekinti érvényesnek az előnevezést,
ha a teljes egyéni nevezési díj befizetését igazoló szelvény – akár
„rózsaszín csekk”, akár átutalás – (vagy annak másolata) a kitöltött,
aláírt nevezési laphoz mellékelve van, vagy más egyéb, hiteles módon
a nevező bizonyítja a nevezési díj befizetését és ezek a
Fizetési feltételek
dokumentumok az előnevezési zárlatig feladásra kerültek. A nevezési
díj meghatározása a nevezési lap és a nevezési díj fizetés (KP vagy
postára adásának, banki utalásának) teljesülésének dátuma alapján
történik. A nevezés dátuma minden esetben az a nap, amikor a
nevező a nevezési lapot is leadta (pl. postán), és a teljes nevezési díj
10
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fizetése is megtörtént. A nevezési lap elküldése (leadása) önmagában
nem minősül szabályos nevezésnek! Minden egyéb esetben, a
hiányosan, leadott nevezés pótdíjköteles – az ARVSZ előírásai
szerint.
A nevezési díjat a következő címre MARCO RACING TEAM KFT
kell küldeni
H-7300 KOMLÓ, TAVASZ U. 3.
vagy az alábbi bankszámlára kell
Számla tulajdonosa
MARCO RACING TEAM KFT
átutalni:
Bank neve
OTP Bank ZRT
HU 50 11731063 20043458
IBAN Code
00000000
SWIFT Code
OTPVHUHB
PANNONKLINIKA Teszt Rallye
2019 nevezési díj. +„Versenyező
Közlemény
1 neve” – „Versenyző 2 neve” és
kategória

5. SZERVIZPARKOK
A verseny ideje alatt szerviztevékenység kizárólag a szervizparkokként kijelölt területen végezhető! A
rendezvény minden egyéb területén parc fermé szabály van érvényben, azaz szerviztevékenység kizárólag
külső segítség igénybevétele nélkül, az adott versenyautóban található anyagok, szerszámok, alkatrészek
felhasználásával az érintett versenyzőpáros közreműködésével lehetséges és engedélyezett!
Orfű, Dollár u. 1.
Szervizpark 1
Panoráma Camping
N46° 8.772' E18° 8.260'
Szervizpark 2
Strandparkoló kijelölt része
Orfű, Dollár u.
Szervizparkok nyitvatartása
2019. 03. 15.
10:00 – 20:00
2019. 03. 16.
05:00 – 19:00
Szervizjárművek belépési ideje
2019. 03. 15.
10:00 – 20:00
2019. 03. 16.
05:00 – 06:15
A Szervizpark 1 Orfűn, a Panoráma Camping-ben kerül kialakításra, a
terület beosztását az ott dolgozó sportbírók ismertetik. A
szervizparkba minden nevezett versenyautóhoz 1 szerviz járművet
lehet beállítani. A szervizponyva használata kötelező. A
szervizparkban a nevezők kötelesek gondoskodni a keletkező
hulladékok tárolásáról, és elszállításáról.
Szervizpark 1
A Szervizpark 1 Orfűn, a Panoráma Camping-ben kerül kialakításra, a
terület beosztását az ott dolgozó sportbírók ismertetik. A
szervizparkba minden nevezett versenyautóhoz 1 szerviz járművet
lehet beállítani. A szervizponyva használata kötelező. A
szervizparkban a nevezők kötelesek gondoskodni a keletkező
hulladékok tárolásáról, és elszállításáról.
Amennyiben a nevezői létszám szükségessé teszi, a rendező a
strandparkoló meghatározott részén további szervizterületeket alakít
ki. A strandparkoló területén kijelölt zóna „Szervizpark 2” névvel
szerepel a rendezvényen. A Szervizpark 2 területén kizárólag
Szervizpark 2
Licences kategóriába nevezett/induló versenyzők kaphatnak
szervizhelyet (Rallye3 versenyzőkkel közös szervizelésre a
Szervizpark 2-ben nincs-, kizárólag a Szervizpark 1-ben van
lehetőség!). A Szervizpark 2-re ugyan azok a szabályok érvényesek,
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mint a Szervizpark 1-re. Amennyiben a Szervizpark 2 területen
szervizelő versenyzők, és/vagy csapataik tagja(i) megszegik a
szervizterületekre vonatkozó szabályokat, azonos mértékű, súlyú
büntetésre számíthatnak, mint a Szervizpark 1 területén szervizelő
versenyzők.
Kiemelt figyelmet fordít a rendező a ki-, és behajtás ellenőrzésére, az
akkreditációs matricák szabályok szerinti alkalmazására, a
sportbírókkal, rendezőkkel szemben tanúsított magatartásra.
A nevezők az adminisztratív átvételkor 5.000,- forint szervizkauciót
kötelesek fizetni, mely összeg teljes egészében, a szervizparkok
végleges elhagyását követően, (ha a terület tisztán és rendezetten
átadásra kerül az ott dolgozó sportbírónak, aki ezt írásban igazolja)
visszatérítésre kerül.
Szervizpark kaució
A kaució (5.000,-Ft) visszafizetésére kizárólag 2019. március 16-án, a
díjkiosztó végéig van lehetőség, az illetékes sportbírók által
ellenjegyzett igazoló szelvény ellenében. Később (a megadott időn túl,
vagy más dátumon), vagy az igazoló szelvény hiányában a
rendezőnek nem áll módjában a letét visszafizetése.
A PANNONKLINIKA Teszt Rallye 2019 rendezvényen a nevezett versenyautókon, valamint a
szervizterületen / szervizparkban kialakított szervizhelyeken és szervizjárműveken TILTOTT mindennemű
politikai, politikai tartalmú, szélsőséges és trágár, faji, szexuális és vallási témájú felirat, ábra, jelkép, zászló
feltüntetése (pl. „nagy Magyarország”, árpád-sáv, önkényuralmi jelképek stb.). Amennyiben az adott
versenyen indulni szándékozó versenyautón a fentiek valamelyike megtalálható, az adott futam rendezője
és / vagy a szervezőbizottság tagjai, sportbírók felügyelő, esetleg a technikai átvétel vezetője felszólítja az
érintett versenyzőt azok eltávolítására. Ha a versenyző a tisztségviselő felszólításának nem tesz eleget, úgy
az érintett versenyző a versenyen rajtengedélyt nem kap, illetve – további – rajtengedélye megvonásra
kerül. Ilyen esetben a versenyző által befizetett nevezési díj nem kerül visszatérítésre. A fenti eljárás és
retorziók érvényesek a szervizhelyekre kialakítására is.
A Szervizpark 1 felületének egy része gyeptéglás, füves jellegű terület. Ezért javasolt a csapatok részére, a
versenyautók megemelését elősegítő szilárd, kemény (pl.: fa) alátétek használata.
A trélerek elhelyezésére a Szervizpark 1-ben és a Szervizpark 2
közvetlen közelében tréler-parkoló kerül kialakításra. A trélereket
Trélerparkoló
kizárólag ezen a területen lehet elhelyezni, tárolni. A verseny ideje
alatt, Orfű ill. Abaliget közterületein trélerek elhelyezése TILOS!
Mindennemű kereskedelmi tevékenység a kijelölt szervizhelyeken szigorúan tilos! A kereskedelmi,
promóciós és/vagy egyéb tevékenységet végző gépjárművek csak a rendező által engedélyezett és
egyeztetett helyen tartózkodhatnak. A csapatok promóciós tevékenységet a saját szervizterületükön belül
díjmentesen végezhetnek. Kereskedelmi tevékenység, illetve pluszjárművek behajtásának lehetősége,
valamint a szabályban meghatározottnál nagyobb területű szervizhely igénybevétele csak a rendezővel
kötött külön üzleti megállapodás alapján lehetséges.
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6. SZÁLLÁSOK
Tisztelt Csapatok, Versenyzők!
A Marco Racing Team az idei esztendőben is felvette a kapcsolatot több Orfűi és Orfű környéki
szálláshellyel, hogy célzottan nektek, Versenyzőknek, Csapatoknak a verseny idejére jelentős
kedvezményeket alkudjon ki.
Reméljük, hogy az általunk, az MRT által az alábbiakban publikált szállás lehetőségekből mindenki
megtalálja a kedvére valót, és hogy a kialkudott kedvezményekkel a rendező is hozzájárulhat
költségterheitek enyhítéséhez.
Kérünk benneteket, hogy az orfűi verseny hosszú távú sikeres lebonyolítása érdekében az alábbi
szállásokat vegyétek igénybe!
A szállások igénybevételével megerősítitek az orfűi Önkormányzat, az orfűi lakók támogatását, amely
elengedhetetlen a verseny sikeres jövőbeni lebonyolításához.
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7. PÁLYABEJÁRÁS
Pályabejárás ideje:
2019. 03. 15. (péntek)
10:30 – 18:30h
Pályabejáró gépkocsikra vonatko- A kipufogórendszer szériagyártású, melynek maximális zajszintje
zó korlátozások
Magyarországon érvényes érték tűréshatárán belül van
Két kiegészítő, közútra homologizált fényszóró engedélyezett
Egy könnyű interkommunikációs rendszer használható sisak nélkül
A pályabejárást végző autóban csak a benevezett versenyző +1 fő
(összesen: 2fő) tartózkodhatnak
A pályabejárásra kizárólag „utcai” autók használhatóak
Tisztelt Versenyzők!
Orfű és Abaliget települések évek óta pártolják, segítik versenyeink lebonyolítását. A települések kérése
csupán annyi, hogy lakott területen, és azok közvetlen közelében a versenyt megelőző 2 hétben és a
pályabejárás teljes ideje alatt szíveskedjetek fokozott figyelemmel, és a KRESZ szabályait betartva
közlekedni.
Az esetleges kihágások a jövőbeni rendezvények megrendezését nehezítik. Mindenekelőtt legyetek
tekintettel arra, hogy mindannyian vendégek vagyunk Orfűn és környékén.
Együttműködéseteket köszönjük

8. ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL
Figyelem! A rendezvényen történő induláshoz minimum Rallye3 versenyzői igazolvány szükséges!
(MNASZ ’e-ügyintézés’ - végső benyújtási határidő: 2019. március 7.)
2019. március 15. (péntek)
Adminisztratív átvétel
időpontja
10:30 – 16:30
Rácz Tanya – Panzió, Étterem helye
Orfű, Lipóc
N46° 8.011 E18° 8.465'
Bemutatandó dokumentumok
Vezető és navigátor fényképes személyi azonosító igazolványa
vezető versenyző érvényes vezetői engedélye (jogosítványa)
Rallye3 értékelés esetén a vezető és navigátor Rallye3 versenyzői
igazolványa vagy licence (elkészültének hiányában az elfogadott
igénylés visszaigazolása és annak befizetését igazoló nyugta)
az autó származását és tulajdonjogát igazoló dokumentumok és/vagy
meghatalmazás
eredeti nevezési lap minden adat megfelelő kitöltésével
nevezési díj befizetését igazoló csekkszelvény, befizetési bizonylat
vagy annak másolata
versenyre nevezett minden versenyjármű gépkönyve
Az ELŐNEVEZÉSI LISTÁN MEGADOTT SORSZÁMOK SZERINTI
Időterv
bontásban:
sorszám
idő intervallum
(közzétett előnevezési lista alapján)

10:30 – 11:00
11:01 – 11:30
11:30 – 12:00
12:01 – 12:30
12:31 – 13:00
13:01 – 13:30
13:31 – 14:00
17
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14:01 – 14:30
57 – 64
14:31 – 15:00
65 – 72
15:01 – 15:30
73 – 80
15:31 – 16:00
81 – 88 /Helyszíni nevezők
16:01 – 16:30
89 – 96 /Helyszíni nevezők
A rendező az előnevezések számától függően a fenti időpontok kiosztásától eltérhet, amelyet egy külön, a
módosított átvételi időpontokat is tartalmazó listán ad közre.

9. TECHNIKAI ÁTVÉTEL
Figyelem! A rendezvényen történő induláshoz kötelező az érvényes MNASZ (rali) gépkönyv.
2019. március 15. (péntek)
Technikai átvétel
időpontja
11:00 – 17:00
Panoráma Camping - Orfű, Dollár
helye
u. 1. N46° 8.772' E18° 8.260'
A technikai átvételen a versenyautót a segítő személyzet is bemutathatja, így a versenyzők zavartalanul
végezhetik a pályabejárást.
A gépátvétel helyszínén a tisztségviselőkön kívül, az alábbi személyek lehetnek jelen: versenyzőpáros, 2 fő
szerelő, vagy a versenyzők megbízottja abban az esetben, ha a versenyzőpáros nem vesz részt a technikai
átvételen.
A verseny átvételének idején a versenyre érkező csapatok A TÉRKÉPEN JELZETT, SZÁMUKRA
FENNTARTOTT PARKOLÓT HASZNÁLHATJÁK! (strand parkoló) Az átvételek helyszínén dolgozó
sportbírók utasításainak betartása minden nevező számára kötelező! Az utasítások, szabályok megszegőit
20.000,-Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel, vagy rajtengedély megvonással (kizárással) büntetheti a rendező!
Bemutatandó dokumentumok
Gépátvételi lap
homologizációs lap /ha van
A versenyautó MNASZ Rallye szakágra érvényes gépkönyve, vagy
FIA Rallye szakágra érvényes Technical Passport-ja
Versenyzők ruházata és bukósisakjai a Technikai szabályzat I.
melléklete szerint
Érvényesített – technikai szabályok által előírt méretű – tűzoltókészülék
rögzített elakadásjelző háromszög + egészségügyi csomag (e.ü.
doboz)
külső áramtalanítókapcsoló használat közben
bukóketrec = FIA előírások szerinti méretekkel, anyagokkal és
kivitellel
az egyéb felszerelések és berendezések működőképessége a
technikai szabályzat rendelkezései szerint
2017. évtől szintén kötelező

Időterv

ülés /min. lejárt homológ (5 évnél nem régebben lejárt homológ)
biztonsági öv /min. lejárt homológ (5 évnél nem régebben lejárt homológ)

Az ELŐNEVEZÉSI LISTÁN MEGADOTT SORSZÁMOK SZERINTI
bontásban:
sorszám
idő intervallum

(közzétett előnevezési lista alapján)

11:00 – 11:30
11:31 – 12:00
12:01 – 12:30
18
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12:31 – 13:00
25 – 32
13:01 – 13:30
33 – 40
13:31 – 14:00
41 – 48
14:01 – 14:30
49 – 56
14:31 – 15:00
57 – 64
15:01 – 15:30
65 – 72
15:31 – 16:00
73 – 80
16:01 – 16:30
81 – 88 /Helyszíni nevezők
16:31 – 17:00
89 – 96 /Helyszíni nevezők
A rendező az előnevezések számától függően a fenti időpontok kiosztásától eltérhet, amelyet egy külön, a
módosított átvételi időpontokat is tartalmazó listán ad közre.
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