
 

 

 
 

I. Hegyhát Rallye 
Tamási, 2008.03.29. - 30. 

 

A Rali Túra Bajnokság évadnyitó futama 
 

MNASZ utánpótlás bajnokság 
 

STK futam 
 

Az utolsó tesztlehetőség az Eger Rallye előtt a H3 meghívásos kategóriában! 
 

 
 

Élő eredmények a versenyről 
Internet: live.rally.hu 

Mobilon - wap: wap.t-zones.hu (sport/autó/rally) 
A verseny hivatalos honlapja a www.rte.hu, www.duen.hu 

 
Figyelem! Az autósport veszélyes! 

 
 



 

 
Verseny szervezője: Gáz 2000 Kft. 1125 Budapest Diana köz 6. Fax:1 – 274 4179,  
Email: afuredi@enternet.hu 

         Tamási Motorsport Egyesület 7090 Tamási Építők útja 48. 
 

Verseny vezetősége: 
Szervező:    Füredi András 20/926 - 4179 

    
  
Versenyigazgató: 
 

Buna Zoltán 20/334 – 9154 
 

Felügyelő testület tagjai: Mészáros Iván 20/916 - 1406 
Mészáros Szabolcs 20/ 944 - 5247 
Versenyzői liga vezetője 

Felügyelő testület elnöke: Mészáros Iván 
Gépátvétel vezetője: Fetter Ferenc 70/333-1913 
Gyors kiértékelés live.rally.hu 
Pályabiztonsági ellenőr:     Vajai Zsolt 

     
Kiértékelés vezetője     Mészáros Szabolcs  

       Versenyiroda Vezetője     Gál Melinda 30/696-6450,70/343-1975 
       Versenyzői összekötő     Butkai Csaba 30/696-6450 
       Sajtóiroda vezetője, összekötő     Pajer Anikó 20/312-7766 
  
A verseny időbeosztása, helyszinei: 
Versenyiroda nyitva tartása:  

Március 28. ( péntek ) 
   Március 29.  ( szombat ) 
   Március 30. ( vasárnap ) 

 

18:00 - 20:30 
07:00 - 21:00 

10:00 – a verseny végéig 

Helye: Városi Művelődési központ 
Tamási, Szabadság út 50. 

( 65 sz. főút városi szakasza) 

 

  
Nevezési zárlat: 2008. 03. 21. Péntek 24. h.  
 
Szerviz park nyitva tartása: 2008. 03. 29 Szombat. 07 h- tól 17 h. ig 
                                                2008. 03. 30. Vasárnap 05 h. – tól 16 h. ig. 
Helye: Tamási, Thermál fürdő parkoló ( 65 sz. főút városi szakasza ), talaja aszfaltos.  
 
Szerelőponyva, szemetes zsák használata kötelező! 1 versenyautóhoz maximum 1 álló szerviz és 
1 kisérő autót tudunk a szervízparkban elhelyezni. A szerviz parkba való behajtáshoz minden 
versenyző párosnak 2 db. szerviz kártyát biztosítunk. Vasárnap az „ álló „ szerviz kártya egyszeri 
belépésre jogosít, behajtáskor bevonásra kerül. A „ mozgó „ kártya többszöri szabad belépésre 
jogosít.  
 
 
Itinerek, szerviz kártyák kiadása: 2008. 03. 29.  07.00-13.00 
        helye: Volkmann Benzinkút ( Tamásiból Dombóvár irány a 61 – es úton ) 
 
 
 
 
 
Adminisztratív és műszaki átvételek:  

Előfutók csak a sikeres átvételek után kapnak itinert és edzéskártyát, versenyzői múlt írásos 
igazolása / rendező felé /, RTE szabályinak megfelelő jármű kötelező. A H – A3 csoportos autókkal 
nevező előfutók a nevezési lapon az előfutó megnevezés mellett a gépcsoportot és géposztályt is 
jelezzék!  



 

 
 
 

Adminisztratív: 
2008. 03. 29. 8 h. – tól 

időbeosztás szerint 

Műszaki: 
2008. 03. 29. 

Adminisztratív átvétel + 
15 perc 

Helye: Városi Művelődési központ 
Tamási, Szabadság út 50. 

( 65 sz. főút városi szakasza) 
Megközelítés trélerrel, 
szerviz autóval TILOS 

ITINER SZERINT 
Megközelítés csak 

versenyautóval 
lehetséges, trélerrel, 

szerviz autóval TILOS! 
   
   
   
Az átvételi idők 10 páros / 15 – 20 perc beosztásban kerül lebonyolításra. Az egyedi személyes átvételi 
idők 2008. 03. 27. – től csütörtök 18 h. után ) a nevezési listával kerülnek megadásra a www.rte.hu és a 
www.duen.hu honlapon. Kérünk minden nevezőt, hogy aki nem találja magát a listán, telefonon 
jelentkezzen be a rendezőnél péntek 15 h. – ig.  

 
Pót minimumvizsga  és hiányosságok pótlása: PF. beállási időben a versenyirodán. 

         
       Minimumvizsga:       2008. 03. 28. Péntek 19 h. 
       Helye: versenyiroda 
        
        Pályabejárás ideje:       2008.03.29.  Szombat  08:00 - 16:00 h. 

 
Beállás a Park Fermé – be     2008.03.29.    Szombat 16:00–17:00 h. 
Helye: itiner szerint                                            

        
       Kötelező versenyzői felvonulás és rajtceremónia:  2008 03 29. szombat 17:15  
       Fordított rajtsorrendben a Parc Ferméből indulva 
         
        A verseny rajtja:      2008. 03. 30. Vasárnap 05:45 h. 

Helye: Parc fermé                                                                        
        
        A verseny várható célja:      2006. 08. 12. Vasárnap 12:20 h. 

Helye: Parc Fermé 
 
Fokozott technikai ellenőrzés: Célba érkezés után azonnal felvezetéssel 
 
Ideiglenes eredménylista:  Az utolsó autó célba érkezése után egy órával, mely várható időpont 
az  első autó beérkezésekor kerül kifüggesztésre. 
Helye: Hirdető tábla Versenyiroda 
Óvási idő: 20 perc, az ideiglenes eredménylista kifüggesztésétől számítva. 
Díjkiosztó az óvás vége után a végleges eredménylista kifüggesztése után 25 percen belül. 

 
       Hivatalos hirdetőtábla: Versenyiroda   
 
       A verseny jellemzői: 
 

Össztáv: 223 km. 
Külön próba szakaszok 43,5Km  

Külön próba szakaszok hossza          2 x 10,8 km.  3 x 7,3 km. 
Útminőség Aszfalt 

 
Szerviztilalmak: A verseny egész útvonalán tilos mindennemű szerviz tevékenység, kivétel az erre a célra 
kijelölt szerviz területek. A szerviz területeken kívül csak a menetkésség helyreállítását célzó javítási 
tevékenység megengedett segítő személyzet igénybe vétele nélkül. A szerviz tevékenységet a rendező 
fokozottan ellenőrzi és bünteti. 
 



 

 
Nevezések: 
 
Nevezési eljárás: 
1.A nevezési lapot géppel, vagy kézzel nyomtatott nagybetűvel olvashatóan kell kitölteni.  
2.A nevezési és biztosítási díjat vagy postán az alábbi címre, vagy az alábbi bankszámlára kell 
küldeni. 

Gáz 2000 Kft. 1125 Budapest, Diana köz 6. 
Erste Bank: 11996224 – 06093095-10000001 

 
Minden esetben kérjük a közlemény rovatban név és kategória részletezését! /előfutók is!/ 

A Turbo 4 WD – s autóval nevező versenyzők a nevezési lap hategória rovatába „ A „ betüt 
írjanak 

 
3. A nevezési lapot, és külön lapon a feladási bizonylatot faxon ( 06 – 1- 274 – 4179 ), vagy e – 
mailben ( afuredi@enternet.hu ) kell elküldeni a rendező részére..  
 
Az eredeti, bélyegzővel és aláírásokkal ellátott nevezési lapot, valamint a nevezési és biztosítási 
díjak eredeti feladási bizonylatát hozni kell az adminisztratív átvételre! 

 
- RTE nevezési díj: 28. 000 Ft +biztosítás  
- Előfutó nevezési díj: 35. 000 Ft + biztosítás  
- versenyzői múltért induló előfutóknak 28 000 Ft + biztosítás( beadott RTE licencigény esetén ) 
- H3 nevezési díj: 35. 000 Ft + Biztosítás 
- Kötelező biztosítás: 6000 Ft. Kérjük a nevezési díjjal együtt feladni!!! 
- Csapat nevezés: 4000 Ft. / minimum két autó alkothat csapatot Év végi értékelésbe csak az 

éves csapatnevezést leadók számítanak. 
 A csapat nevezések határideje: az adminisztratív átvétel vége.  
 Több nevezés együttes feladása esetén a szelvény hátoldalán név és kategória megjelölést             
  kérünk feltüntetni! 

 
Géposztályok, gépjárművek: 

RTE szabályai szerint. „H3” kategória meghívásos formában kerül megrendezésre, az MNASZ 
licenszel rendelkezők részére. 
 

Átvételek: 
Adminisztratív átvételen be kell mutatni: 
Vezetői engedélyek, RTE licencek, gépjármű Forgalmi engedély, (kölcsönadási szerződés) zöld 
kártya, befizetett, érvényes kötelező biztosítási csekkszelvény (eredeti), vagy nemzetközi 
zöldkártya, OK. Tábla.A helyszínen extém baleset biztosítás köthető. 
Műszaki átvételen be kell mutatni: 
Versenyruházatot, 2 db. bukósisak (E jelzéssel ellátott), a gépkönyvet, vagy nyilvántartásba vételi 
lapot, szerelőponyvát, szemetes zsákot, javítási kézikönyvet, vagy homológ lapot, KRESZ 
tartozékok, pótkerék, rögzítések, biztonsági felszerelések. A kiemelt ( H1,H2,A3,A ) 
kategóriáknak lejárt, vagy homológ rallye lángálló overál, és ennek bemutatása kötelező. 
Az egyéb kategóriák indulóinak az RTE bajnokság első versenyén figyelmeztetés, második 
versenyén pénzbüntetés, harmadik versenytől rajtengedély megvonásával jár a lejárt, vagy 
homológ rallye lángálló overál hiánya. 
A gépátvételen csak karbantartott, tiszta gépkocsival lehet megjelenni. 

 
Közlekedési előírások: 

A verseny ideje alatt – kivéve a lezárt pályán rendezett külön próbákat – a KRESZ szabályainak 
betartása kötelező. Súlyosabb szabálysértésért az elkövetőt a rendezőség a versenyből kizárja, 
melyet a menetlevél bevonásával hoz a versenyző tudomására. 
A megengedettnél 30 %-kal való sebességtúllépés szintén kizárást vonhat maga után.  
A versenyzőknek kötelező a KRESZ elsősegély nyújtási szabályok betartása is!  
A verseny egész útvonalán minden résztvevőnek a tompított fényszóró , becsatolt biztonsági 
öv, illetve az egyrészes overál használata, valamint a külön próba szakaszokon a bukósisak 



 

viselése kizárás terhe mellett KÖTELEZŐ!  
 
Értékelés 

A lebonyolításban a jelen kiírás, az RTE 2004. évi alapkiírása, annak 2005 – ös kiegészítései, 
valamint a Magyar Köztársaság Rallye Bajnokságának szabályai az irányadóak, valamint a később 
kiadásra kerülő végrehajtási utasítások. 

 
Pályabejárási szabályok 

A külön próba szakaszokat kizárólag 2008. Március 29 – én ( szombat ) 08:00 és 16:00 között lehet 
bejárni. Minimum 3  bejárás kötelező, amit a rendező a Parc Fermé beálláskor ellenőriz.A 
pályabejárás idején a szakaszok nincsenek lezárva, így azokon a KRESZ szabályok betartása 
kötelező!  
 

Fokozottan figyelni és számítani kell a párhuzamosan zajló amatőr verseny miatt 
megnövekedett pályabejárási forgalomra, gyalogosokra, és más közlekedőkre az érintett 

lakott területeken belül és kívül egyaránt! 
 

          Rendőri és RTE ellenőrzés várható! 
A pályabejárás alkalmával a rajtnál és a stopnál a be és kilépés tényét sportbírók rögzítik, valamint 
belső pontokon az áthaladást is, ezeken a helyeken a megállás kötelező!  
A pályabejárás szabályait megszegőket a rendezőség pénzbüntetéstől a rajtengedély megvonásáig 
büntetheti. Minden induló felelősséggel viseltetik a hozzátartozó személyzet cselekedeteiért is. 

 
Díjazás: 

RTE szabályai szerint. STK kupa. A Turbo 4 WD – s autók csak abszolút kategóriában kerülnek 
értékelésre. 

 
Kötelező reklámok: 
Az RTE reklámok részére mindkét oldalon a rajtszám fölött, az oldalsó hátsó ablakok alsó részén, a 
hátsó lökhárítón, a hátsó és első szélvédő felső 7X50 cm – es felületén kell helyet biztosítani. 
 
A rendező a résztvevők részére kötelező reklámok viselését írja elő, melyek elhelyezésére a következő 
felületeket kell szabadon hagyni kb. 20 x 40 cm2– es területü méretben: 4 sárvédő, rajtszám alatti hely. 
A kötelező reklámokat eredeti állapotban kell felragasztani, tilos szétvágni. 
A rendező a kötelező reklámok elhelyezését a gyűjtő állomáson, és a  Parc Fermé- be való beálláskor 
ellenőrzi, hiány esetén nem lehet beállni. Vis major eseteket kivéve minden kötelező reklám hiány 
autómatikusan felügyelő testületi eljárást von maga után. 
 
Egyéb rendelkezések: 
Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a speciál szakaszokon történő kiesés esetén nincs mód a 
verseny vége elött elhagyni a szakaszt. 
 
 
Ajánlott szállás: 
 
Dolák Gyula, nyaraló házak:30/936-9305 2500 Ft./fő 
Diósberény kulcsos ház: 74/548-051  
Gyönk kollégium:74/448-366 
     
 
Eng: 01/2008 /rend 
  
 
 
 
  Mészáros Iván 
 
 
 
 



 

 


