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A verseny szervezője: Tódori Rallye Fotó – 8060 Mór, Széchenyi u. 41. 
 

A verseny vezetősége: 

 Szervezőbizottság elnöke: Tódori Tibor (30/9-296-046) 
 Kiértékelés vezető: ifj. Tódori Tibor (30/325-4430) 
 Gépátvétel vezető: Urbán Zsolt 
 Időmérés vezető: Dömötör Tibor 
 
A verseny időbeosztása: 

 2009. június 27., szombat: 

 10.00 - 16.00 Versenyiroda működése, helye: Polgármesteri hivatal, Nagyveleg 
 10.00 - 12.00 Helyszíni nevezés, adminisztratív átvétel (versenyiroda) 
 10.00-12.30 Technikai gépátvétel, helye: végrehajtási utasítás szerint 
 12.30-15.30 Pályabejárás 
 15.45 Versenyzői eligazítás, rajtlista kifüggesztése, rajtszámosztás 

 2009. június 28., vasárnap: 

 8.00 A verseny rajtja 
 16.00 A verseny várható célja 

 Ideiglenes eredménylista az utolsó autó célba érése után max.egy órával! 
 Óvási idő: Az ideiglenes eredménylista kifüggesztése után 15 perccel! 
 18.30 Ünnepélyes díjkiosztó 
  Helye: Polgármesteri hivatal, Nagyveleg 

A verseny jellemzői: 

Meghívásos túraverseny amatőr versenyzők részére, amely lezárt területen zajlik; egy 
helyszínen 6 körben kerül lebonyolításra. A verseny össztávja: 42 km. A pálya burkolata: 
aszfalt. 
A rajtolás percenként történik, a rajtszámok emelkedő sorrendjében. 

A szervízparkban versenyautónként csak egy szervizautónak tudunk helyet biztosítani! 

Előnevezés 25.000 Ft (előfutóknak is ).Feladás: rózsaszín postautalványon. Előnevezési 
zárlat: 2009. június 20., szombat 24.00 (postabélyegző kelte). A nevezési laphoz csatolni 
kell a befizetési szelvényt vagy annak másolatát. Az előnevezéseket Tódori Rallye Fotó – 
8060 Mór, Széchenyi u. 41. címre kérjük feladni, vagy a 11736044-29900105-ös 
számlaszámra utalni!  
Helyszíni nevezés: 30.000 
 
 
A versenyen vezetőként részt vehetnek azok, akik legalább 1 éves érvényes vezetői 
engedéllyel rendelkeznek és legalább egy hasonló versenyt teljesítettek előzőleg, amit 
igazolni tudnak! 



 

Egy gépkocsival csak egy páros állhat rajthoz! A versenyen kifogástalan műszaki 
állapotú, rendszám és műszak vizsgai nélküli autóval is rajthoz lehet állni! 

A versenyautók besorolása: 

Az Ezerjó Kupa Amatőr Területi Rallyesprint Bajnokság Technikai Szabályai szerint. 
 N csoport A csoport H csoport 
 N/1-1300 cm3-ig A/4-800 cm3-ig H/1-1600 cm3-ig 
 N/2-1600 cm3-ig A/5-1300 cm3-ig H/2-1600-2000 cm3 
  A/6- 1300-1600 cm3-ig 
 H/3- 2001 ccm-3000 ccm közötti szívómotorral vagy 2001 ccm-2200 ccm közötti 

turbófeltöltővel szerelt gépkocsik és/vagy összkerékhajtású gépkocsik. 
 
Átvételek: 
Adminisztratív átvételkor be kell mutatni: 
– a gépjármű okmányait (esetleges kölcsönadási szerződés) 
– vezető és navigátor okmányait 

Technikai gépátvételen be kell mutatni: 
– 2 db "E" betűjellel ellátott bukósisakot 
– 1 db min. 2 kg-os rögzített tűzoltó készüléket. 
– szerelőponyvát, 1 db szemeteszsákot 
– esetleges gépkönyvet (RTE, MNASZ) 
A gépátvételen csak tiszta és karbantartott gépkocsival lehet megjelenni! 

Értékelés: 

A lebonyolításban jelen kiírás, az Ezerjó Kupa Amatőr Területi Rallyesprint Bajnokság 
Szabályai, valamint később kiadásra kerülő végrehajtási utasítások az irányadók. 
Óvás: 

Technikai óvást a Felügyelő Testület vezetőjének, az óvási idő lejártáig lehet benyújtani 
(írásban), 100.000.-Ft befizetése mellett. 

Pályabejárás: 

Mivel a pályabejárás nem lezárt területen zajlik, ezért a pályabejárás sebessége max. 40 
km/h-ban van limitálva, ahol biztonsági öv és tompított fényszóró használata, valamint 
a KRESZ szabályainak betartása kizárás terhe mellett kötelező! A pályabejáráson 
csak utcai gépkocsi és csak „E” betűjellel ellátott gumiabroncs használható! 
Párosonként háromszori pályabejárási lehetőséget biztosítunk, ami csak edzéskártyával 
lehetséges. 

A pályabejárás szabályainak megszegőit a verseny rendezősége kizárással 
bünteti! 



 

Díjazás: 
Az Ezerjó Rallyesprint Bajnokság szabályai szerint 

 További információ: 

 Tódori Tibor: 30/929-6046, 30/325-4430 
  todorifoto@t-online.hu 
  www.todorifoto.hu 

Szálláslehetőségek: 
Belvárosi Vendégház Mór, Kodály Z. u. 2/a 22/405-361 

Pedró Turistaház Mór, Ezerjó u. 2. 22/407-130 

Perczel Mór Kollégium (Fridrich Imréné 12-16 h) 22/400-479, 22/407-023 

Vörös Torony Fogadó Mór, Nemes u. 19. 22/407-839, 22/404-221 

Öregprés Fogadó Mór, Arany J. u. 22/562-472 

Malomerdő Panzió és Üdülőház  Pusztavám 22/417-786, 

Kincsem Hotel Kisbér, Kossuth u. 69-71.  34/352-207 

  
Mindenkit szeretettel várunk és mindenkinek balesetmentes versenyzést 

kívánunk! 


