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A verseny rendezője: Tódori Rallye Fotó – 8060 Mór, Széchenyi u. 41. 
 Gáz 2000 Kft – 1125 Budapest, Diana köz 6. 
A verseny vezetősége: 

Szervezőbizottság vezetője: Tódori Tibor (30/929-6046) 
Szervező bizottság tagjai: Füredi András (20/926-4179) 
  ifj. Tódori Tibor 
Kiértékelés vezetője: ifj. Tódori Tibor 
Gépátvétel vezetője: Urbán Zsolt 
További tisztségek végrehajtási utasítás szerint! 

A verseny időbeosztása: 

Versenyiroda helye: Sport Hotel, Tatabánya Ságvári út 9. 

Versenyiroda nyitva tartása: 
2010. május 1., szombat: 8:00-20:00 
2010. május 2., vasárnap: 10.00-17.00 

Itiner kiadás: 2010. május 1., szombat 8:00-12:00 

Hivatalos hirdetőtábla: (helye: versenyiroda) 
 Működésének ideje: 2010. május 1. 8.00 – május 2. 17.00 

Pályabejárás időpontja: 2010. május 1. 8:00-17.00 

Adminisztratív átvétel: 
 Időpontja: 2010. május 1. 14:00-15:30 
 Helye: Versenyiroda (Sport Hotel, Tatabánya Ságvári út 9.) 

Gépátvétel: 
 Időpontja: 2010. május 1. 14:30-16:00 
 Helye: Hyundai Király, Tatabánya, Alkotmány u. 2/c 

Az adminisztratív és műszaki átvételek megközelítése szervizautóval és trélerrel SZIGORÚAN 
TILOS! 

Beállás a parc fermébe: 
 Időpontja: 2010. május 1. 18:30-19:00 
 Helye: Tatabánya, Itiner szerint 

A verseny rajtja: 
 Időpontja: 2010. május 2. kb. 9:00, rajtlista szerint (szombaton a hirdetőtáblára   
 kifüggesztve!) 
 Helye: Tatabánya, Itiner szerint 

Ideiglenes eredménylista kifüggesztése: 
 Időpontja: Az utolsó autó célba érkezését követően maximum 1 órával 
 Helye: Hivatalos hirdetőtábla 

Óvási idő: 
 Időpontja: Az ideiglenes eredménylista kifüggesztését követő 15 percen belül. 
 Helye: Versenyiroda 

Hivatalos eredménylista kifüggesztése: 
 Időpontja: Óvási idő lejárta után 
 Helye: Hivatalos hirdetőtábla 

Díjkiosztó: 
 Időpontja: 2010. május 2. – Az óvási idő lejárta után kb. 15 perc 
 Helye: Sport Hotel Tatabánya – Konferencia terem 

A verseny jellemzői: 
Meghívásos túraverseny amatőr versenyzők részére. 
A verseny össztávja: 187 km 
Gyorsasági szakaszok száma:  6 
Gyorsasági szakaszok teljes hossza:  52,2 km (46,4 %) 



 

A verseny pontos útvonalát az adminisztratív átvételen kiadásra kerülő itiner tartalmazza! 

Nevezések: 
Előnevezési zárlat: 2010. április 26., hétfő 
Helyszíni nevezés: 2010. május 1., szombat 8:00-12:00 (itiner átvétellel egy időben) 
 

Kérjük a nevezési lapot olvashatóan kitölteni. A nevezési lapokat e-mailen kell elküldeni, a nevezési díj 
feladási bizonylat postai feladóvény másolatával együtt. Az eredeti nevezési lapot és postai 

feladóvényt hozni kell az adminisztratív átvételre! 
 

Gáz 2000 Kft. 
1125 Budapest Diana köz 6. 

Email: todorifoto@t-online.hu 
A rendező maximum 40 versenyzőpáros nevezését fogadja el a rendezvényre. A nevezések 
elfogadásánál elsőbbséget élveznek a 2009-es évre az Ezerjó Rallyesprint Bajnokságban regisztrált 
párosok, másod sorban a nevezések beérkezési sorrendje dönt! 

Nevezési díjak: 
Előnevezési díj: 25.000 Ft (kérjük a fenti címre postán feladni!) 
Helyszíni nevezési díj: 30.000 Ft 
Kötelező felelősség biztosítás: 4.000 Ft (adminisztratív átvételkor fizetendő) 
Regisztrációs díj: 5.000 Ft (itiner átvételkor fizetendő) 

 

A versenyen vezetőként részt vehetnek azok, akik legalább 1 éves érvényes vezetői engedéllyel 
rendelkeznek és legalább egy hasonló versenyt teljesítettek előzőleg, amit igazolni tudnak! 
Navigátorok számára betöltött 18. életév kötelező! 
Egy gépkocsival csak egy páros állhat rajthoz! 

A versenyen kifogástalan műszaki állapotú, rendszámmal rendelkező gépkocsival lehet rajthoz állni! 

A versenyautók besorolása: 

 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 
– 2 db egyrészes overállt 
– 1 db min. 2 kg-os rögzített tűzoltó készüléket. 
– szerelőponyvát, 1 db szemeteszsákot 
– esetleges gépkönyvet (MNASZ, RTE) 

A gépátvételen csak tiszta és karbantartott gépkocsival lehet megjelenni! 
Az adminisztratív és műszaki átvételek megközelítése szervizautóval és trélerrel SZIGORÚAN TILOS 

Közlekedési előírások: 
A verseny ideje alatt – kivéve a gyorsasági szakaszokat – a KRESZ szabályainak maradéktalan betartása 
kötelező a versenyre benevezett párosok számára! 
A súlyos közlekedési szabálysértéseket a rendező kizárásig terjedően büntetheti, melyet a menetlevél 
azonnali elvételével hoz a versenyző tudomására. 



 

A versenyzők számára kötelező a KRESZ elsősegély nyújtási szabályainak a betartása! 

A verseny teljes útvonalán kötelező a tompított fényszóró, becsatolt biztonsági öv illetve az 
egyrészes overáll használata. 
A gyorsasági szakaszokon a bukósisak viselése kizárás terhe mellett kötelező! 

Pályabejárás szabályai: 
Valamennyi gyorsasági szakaszon kötelező a min: 3 alkalommal történő bejárás! 
A bejárás tényét a gyorsasági szakaszok rajt és stop állomásain elhelyezett sportbírók rögzítik, a kiadott 
itinerben elhelyezett adatlapon! Az rajt és stop állomások helyszínén a megállás kötelező! 
 

A pályabejárás csak civil, széria gépjárművel lehet!! 
 

A versenyre benevezett versenyzők részére ezúton is hangsúlyozzuk, hogy a pályabejárás nem edzés. A 
vonatkozó KRESZ szabályokat szigorúan be kell tartani, ügyelve a többi közlekedő biztonságára és 
jogainak tiszteletben tartására. 
A pályabejárás alatti gyorshajtás esetén a rendező jelentése alapján a versenyigazgató büntetést szabhat 
ki, a versenykiírásban részletezettek szerint. Ennek a büntetésnek a nagyságát a rendőrség által kiszabott 
esetleges büntetés nem befolyásolja. 
Valamennyi résztvevő felelősséggel tartozik a hozzá tartozó személyzet cselekedeteiért is! 

Díjazás: 
Kategória 1-3. helyezett serleg, 4-5 helyezett oklevél 

Szervizpark: 
Helyszín: Tatatbánya, Itiner szerint 
Nyitva tartás:  Végrehajtási utasítás szerint 
 
A szervizpark területére behajtott szervizautók a park területét a nap folyamán bármikor 
elhagyhatják, azonban ebben az esetben a nap folyamán újból behajtásuk nem engedélyezett.  
A rendező a szervizparkban elhelyezett értékekért anyagi felelősséget nem vállal. 
Tréler parkoló nem kerül kialakításra.  
 
Szervizparkokra,szervizterületre vonatkozó egyéb pontok 
A szervizterületre a verseny gépkocsikon kívül csak „szerviz” táblával rendelkező – verseny gépkocsinként: 
maximum 1 db – szerviz gépkocsi hajthat be.  
Amennyiben a szervizjármű jelzés nélkül vagy érvénytelen matricával próbál meg beállni a szervizparkba, 
úgy a nevezőt a Felügyelő Testület 10.000 Ft-ig terjedő, pénzbüntetéssel sújthatja.  
A versenyzőpárosokhoz tartozó személyzet (szerviz gépkocsik személyzete, csapatvezetők stb.) köteles a 
rallye szabályait, illetve a tisztségviselők utasításait feltétel nélkül betartani. Mindezen személyek 
magatartásáért a nevező viseli a felelősséget a verseny teljes időtartama alatt.  
A szerviz gépkocsik nem tartoznak a verseny hivatalos résztvevői közé, még akkor sem, ha a rendező által 
kiadott "szerviz" táblát viselik. Részükre a kötelező verseny- felelősségbiztosítás nem érvényes, a 
felelősség kizárólag a gépkocsi üzemeltetőjét és vezetőjét terheli. 

Szállásinformációk: 
www.tatabanya.hu 
www.arpadhotel.hu 
MÜTF Kollégium:  1800 – 2000 Ft. 34/331-606 Búzásiné 

Mindenkit szeretettel várunk és mindenkinek balesetmentes, eredményes versenyzést 
kívánunk! 

További információ: 
 Tódori Tibor: 30/929-6046 

  todorifoto@t-online.hu 
Füredi András 20/926-4179 


