


A verseny neve: AGIO Kupa – OSJECKO Rallye Sprint Bajnokság 2010. 2. verseny;  

A verseny ideje: 2010. április 10-11 

A verseny helye: Lengyel – Kurd - Tolna megye (Bonyhádtól 20km, Dombóvártól 15km) 

Rendez�: Majosi Autósport Egyesület, 7187 Bonyhád – Majos, XI. u. 5. 
                  Info: Sántha Áron +36 20/206-0781

Program:  
Április 10. (szombat)

• Adminisztratív átvétel, Technikai átvétel, gépkönyvezés, helyszíni nevezés: 10.00– 14.15h 
Helye: Lengyeli Szakközépiskola udvara / a gépkönyvezéshez szükséges egy 9x13cm FÉNYKÉP (autóról) 

• Beállás a Parc Fermé-be:  10:30h-tól (Lengyeli szakközépiskola udvara) 
• Pályabejárás: 11.00 – 16.00h – a KRESZ szabályai szerint, sportbírói felügyelettel 
• Versenyz�i eligazítás: 15.00h - Az átvételek helyszínén  
• Rajtszám-osztás: 15.15h - Az átvételek helyszínén  

Április 11. (vasárnap)
• Parc Fermé és Szervizterület NYITÁSA: 06.00h 
• Gyorsasági szakaszok - tervezett rajtid�k: 
Gy. 1.: 08:00h;      Gy. 2.: 10:00h;      Gy. 3.: 12:00h;      Gy. 4.: 14:00h;      Gy. 5.: 16:00h 
• Díjkiosztó: 18.00h – Helye: Parc Fermé

A fenti id�pontok tájékoztató jelleg�ek, a rendez� az id�terv módosításának jogát fenntartja! 

A verseny jellemz�i: 
• Össz. táv: 36.5 km; Útmin�ség: 100% aszfalt;  Gyorsasági szakaszok - száma: 5;

Gyorsasági szakaszok hossza: I. gyors: 7,3 km; II. gyors: 7,3 km;  
• A gyorsasági a Kurd – Mekényes gyorsasági els� része, melyet a rali szerelmesei jól 

ismerhetnek a Mecsek Rallye-ról. A jelenlegi szakasz mindkét irányban megrendezésre kerül. 

Nevezés:  
• El�nevezés: nevezési zárlat: 2010. április 5. (hétf�) (postabélyegz� kelte)  
• El�nevezési díj: 20.000,- Ft.  
• ÉRVÉNYES EL�NEVEZÉS: kitöltött nevezési lap + nevezési díj befizetését igazoló csekk 

(vagy annak másolata) együttes postázása a nevezési zárlatig. Az el�nevezési díjat rózsaszín 
postai csekken (KÖZLEMÉNYKÉNT, A VERSENYZ�PÁROS NEVÉT ÉS KATEGÓRIÁJÁT 
kérjük feltüntetni) az alábbi címre kérjük postázni: 

Majosi Autósport Egyesület 
7187 Bonyhád – Majos, XI. u. 5. 

• Helyszíni nevezési díj: 25.000,-Ft. (Számlázási cím: nevlap – „Nevez�” oszlop, bélyegz�vel!) 

Nevezési feltételek: min. ’B’ kat. érvényes jogosítvány, RSB (vagy MNASZ, RTE) érvényes 
gépkönyvvel rendelkez� autó, bukósisak („E” jel�), zárt egyrészes overál, navigátor, nevezési díj 
befizetését igazoló szelvény 

Kategóriák: A Rallye Sprint Bajnokság 2010 szabályai szerint: I. 0-850; II. 851-1150; N1.; III.
1151-1400; A-1,6.; IV. 1401-1600; V. 1601- 2000 (2WD); VI. 2WD + 2000, VI. 4WD + 2000, 4WD 
és /vagy turbó, Licences; Abszolút. A feltölt�s autók (turbó, kompresszor) az alaptérfogatot 1,7-
es szorzattal kerülnek besorolásra. 

Pályabejárás szabályai: FIGYELEM! A pályabejárás során az útszakasz nem kerül lezárásra, 
ezért a pályabejárást a KRESZ szabályainak betartása mellett csak és kizárólag azonosító 
matricával ellátott utcai gépkocsival lehet végrehajtani. A pályabejárás szabályainak 
ellen�rzésére, ill. betartatására ténybírókat alkalmazunk! A pályabejáráskor a kihelyezett 
STOP tábláknál kötelez� megállni! A fenti szabályok megsért�it rajtengedély megvonásig 
terjed� büntetéssel sújtjuk! 

Díjazás: A Rallye Sprint Bajnokság 2010 szabályai szerint (serlegdíjazáshoz min. 3 páros 
indulása szükséges kategóriánként.) 

Kötelez� reklámok: A rendez� kötelez� reklámok elhelyezését írja el�, melyek helyét, az 
átvételkor, végrehajtási utasításban közli. A kötelez� reklámok viselésének kötelezettségét nem 
lehet megváltani!  

Szervizpark: A szervizpark az 1., 3., 5. gyorsasági szakaszok rajtja el�tti lezárt útszakaszon kerül 
kialakításra. A szervizterületre csak és kizárólag szervizmatricával lehet behajtani 
versenyautónként 1db szervizautóval. Minden versenyz�páros 15m hosszúságú szakaszon veheti 
igénybe a szervizterületet.  

• Fontos: A szervizmatricát, valamint a rendez�i reklámot, és az esetlegesen kiadásra kerül�
végrehajtási utasításokat a rendez� az adminisztratív átvételen adja át a nevez�knek. 

•  Egyéb: Szervizponyva használata kötelez�. A szervizparkban a nevez�k kötelesek 
gondoskodni a keletkez� hulladék tárolásáról, és elszállításáról!!! 

• Szállás lehet�ség: Apponyi Sándor Szakközépiskola Kollégiuma 2000 Ft/f� (szállás igényt 
az alábbi számon kérjük jelezni: +36 30 4939 502  Banízs Károly)  

• Parc Fermé: az átvételeken átvett autókat zárt, �rzött parkolóba lehet állítani szombaton 
10:30h-tól 16:30-ig.  Kiállás vasárnap: 06:00h-tól. (nem kötelez�) 

• Országgy�lési Választások 2010, Igény esetén a szavazás helyben  
(Lengyelen) megoldható. Infó: a rendez�t�l 

További info a versenyr�l a sorozat hivatalos honlapján: pecsiautosport.hu valamint 
www.duen.hu oldalon. 

RSB eng. 02/2010 

Balesetmentes versenyzést kíván:    
         

Sántha Áron rendez� sk.


