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Tisztelt Versenyz ık! 
 
Immár hét esztendeje, hogy csapatunk életre hívta a Baranya Kupa-t. Ahogy 2003 óta 
minden esztendıben, úgy idén szeptember 25-26-án is szeretettel várja Komló Városa az 
autósport szerelmeseit, hogy megméretessenek a Mecsek útjain, egy benzingızös 
hétvégén. 
 
A következı pár oldalon ajánljuk figyelmedbe idei versenyünket, a Baranya Kupa 2010 
elnevezéssel. Az idei program kialakításakor sem volt más a szándékunk, mint egy teljes 
értékő, versenyzı központú, valódi rali élményekben gazdag verseny életre hívása, a 
gazdasági terhek csökkentésének szem elıtt tartásával. 
 
Nem zsákbamacska! 
 
Az idei esztendıben 5 különbözı bajnokság versenyzıinek lehetıségeit figyelembe véve 
alakítottuk ki a programot, amely reményeink szerint elnyeri tetszéseteket! 
Akiknek versenyünket ajánljuk: 

• Rallye2   a fıszereplık 
• Historic   a főszer 
• Rallye Sprint  a valódi utánpótlás 
• ORB   tökéletes teszt a Mecsekre 
• RTE   tét nélkül, csak úgy 

 
Manapság nem mindegy, hogy hány napot töltesz el a munkádtól távol! Versenyünk 
programja egy hétvégédbe kerül csupán! Ebben a két napban vár rád: 

• Adminisztratív átvétel 
• Technikai átvétel 
• Pályabejárás 
• Prológ 
• 9 gyorsasági szakasz – 3 helyszínen 
• Superspecial szakasz 
• Célceremónia 

 
… és a gazdaságosság… 

• csupán egyszer kell leutaznod a verseny helyszínére 
• 2 nap alatt élhetsz meg egy teljes értékő versenyt 
• Indulj bármely kategóriában (R2; His; Sprint; ORB; RTE), ha utána számolsz egy 

kicsit, ha megnézed, hogy mivel várjuk Komlóra a versenyzıket beláthatod, kedvezı 
a konstrukció! 

 
A következı oldalakon röviden összefoglaljuk a versenyzıknek készített lehetıségeket.  

A feladatod egyszer ő: VÁLASSZ és NEVEZZ!  
 
Üdvözlettel: 
Marco Racing Team  
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RALLYE2 
 

A bajnokság idei sorozatának befejezı állomása a komlói futam. A verseny 
igazi fıszereplıi a Rallye2 mezınyének tagjai. 
 
Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal te ljes hossza: 
A verseny távja:     230,75 km 
Gyorsasági szakaszok száma:  9 + Prológ + Superspecial 
Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 77,75 km  (34,00%)  
Szekciók száma:     4 
Napok száma:     1+1 
 
Nevezési díj:      43.500,-Ft (bruttó) + biztosítás 
Nevezési zárlat:      2010. szeptember 06. 
 
Érvek a nevezésed mellett: 

• Az idei bajnokság utolsó futama 
• Az idei év utolsó napsütéses, nyárutóban tartott aszfaltos versenye 
• Remek pályák 
• Belvárosi Prológ 
• 4,5 különbözı helyszín 
• 3 X 3 gyorsasági szakasz = 9 
• Superspecial 
• A megszokott minıségben lebonyolított verseny 
• Stb 

 
Érvek ellene: 

• Na ne viccelj! 
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HISTORIC 
 

Mindenki ezerrel készül az EB-re. Két legyet üthet egy csapásra aki ellátogat 
Baranyába! A verseny a bajnokság része, így a serlegeken kívül pontokkal is 
gazdagodhatnak az indulók, és nem utolsó sorban: TÖKÉLETES TESZT AZ 
EB-re!  
 
Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal te ljes hossza: 
A verseny távja:     230,75 km 
Gyorsasági szakaszok száma:  9 + Prológ + Superspecial 
Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 77,75 km  (34,00%)  
Szekciók száma:     4 
Napok száma:     1+1 
 
Nevezési díj:      50.000,-Ft (bruttó) + biztosítás 
Nevezési zárlat:      2010. szeptember 06. 
 
Érvek a nevezésed mellett: 

• Bajnoki futam 
• Az idei év utolsó napsütéses, nyárutóban tartott aszfaltos versenye 
• Kedvezményes nevezési díj 
• Remek pályák 
• Belvárosi Prológ 
• 4,5 különbözı helyszín 
• 3 X 3 gyorsasági szakasz = 9 
• Superspecial 
• Tökéletes teszt a közelgı Historic EB-re! 
• A megszokott minıségben lebonyolított verseny 
• Stb 

 
Érvek ellene: 

• Sajnálom, nincs! 
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SPRINT - OSJECKO RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 
 
Itt a lehetıség, amire vártál! Itt a lehetıség, amirıl álmodtál! Belekóstolhatsz az igazi 
„NAGY” raliba! 4 különbözı helyszínen vár rád életed nagy kalandja, a Baranya Kupa! A 
prológot követıen 3 helyszínen 7 gyorsasági szakasz, közel 60km-en keresztül! És az 
utánozhatatlan feeling: egy teljes nap a versenyautóban gyorsokon, etapokon, 
szervizparkokon át. Jól gondold meg! 
  
Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal te ljes hossza: 
A verseny távja:     211,50 km 
Gyorsasági szakaszok száma:   7 + Prológ 
Gyorsasági szakaszok teljes hossza:  58,50 km  (28,00%)  
Szekciók száma:     3 
Napok száma:     1+1 
 
Elınevezési díj:      25.000,-Ft (bruttó) + biztosítás 
Elınevezési zárlat:     2010. szeptember 10. 
Nevezési díj – 2010. 09. 11-17. között: 30.000,-Ft (bruttó) + biztosítás 
 
Érvek a nevezésed mellett: 

• Rallye Sprint Bajnoki futam 
• Az idei év utolsó napsütéses, nyárutóban tartott aszfaltos versenye 
• Kedvezményes nevezési díj / ár – érték arány! 
• Remek pályák 
• Belvárosi Prológ 
• 3 különbözı helyszín 
• 7 gyorsasági szakasz 
• Megmérettetés hazánk legerısebb Sprint mezınyével 
• Kóstoló az igazi rallye-ból 
• A megszokott minıségben lebonyolított verseny 
• Stb      

 
Érvek ellene: 

• Ugyan már! 
 
Fontos! A verseny való résztvétel alapfeltételei: 
A gépkocsiknak meg kell felelniük a KRESZ szabályainak, illetve az OSJECKO Rallye Sprint 
Bajnokság 2010 és/vagy a Rali Túra Bajnokság és/vagy az MNASZ Technikai szabályainak. 
A versenyen részt vehetnek azok, akik érvényes vezetıi engedéllyel rendelkeznek. A versenyen 
csak a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelı, érvényes gépjármő kötelezı 
felelısségbiztosítással és az azt kiegészítı verseny felelısség biztosítással rendelkezı gépkocsi 
vehet részt.  
A rendez ı felhívja a figyelmet, hogy a P – jel ő rendszámtáblával csak olyan járm ő szerelhet ı 
fel, melyre az alábbiak valamelyike teljesül. Ezt a z átvételen igazolni is kell. 
- Magyarországon még nem volt forgalomba helyezve 
- A forgalomból ideiglenesen kivonták 
- A forgalomból végleg kivonták 
Az átvételen kiemelten ellen ırzik továbbá:  
- a P-jelő rendszámtáblának, a forgalomban tartási engedélyne k és biztosításának 
érvényességét valamint az indítási napló meglétét 
- a P-jelő rendszámtáblával használni kívánt járm ő tulajdonjogát (bemutatandó az eredeti 
forgalmi engedély vagy az eredeti adásvételi szerz ıdés)  
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ORB – RALLYE 1 / M csoport 
 

Mindenki készül az évadzáró Mecsek Rallye-ra. Kell-e jobb lehetıség a 
felkészülésre, mint egy a Mecsek lankáin lebonyolított teljes értékő verseny! 
Számolj! A Baranya Kupa csupán 2 nap! Mégis 80km gyorsasági vár rád 
prológgal és Superspecial-lal! 80km! Kevesebbért, mint a megszokott nevezési 
díjad fele, vagy akár kevesebbért, mint a harmada! A legjobbakat – két külön 
kategóriába sorolva – serleggel díjazzuk. 
 
Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal te ljes hossza: 
A verseny távja:     230,75 km 
Gyorsasági szakaszok száma:  9 + Prológ + Superspecial  
Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 77,75 km  (34,00%)  
Szekciók száma:     4 
Napok száma:     1+1 
 
Nevezési díj:      50.000,-Ft (bruttó) + biztosítás 
Nevezési zárlat:      2010. szeptember 06. 
 
Érvek a nevezésed mellett: 

• Nincs ennél ideálisabb teszt! 
• Az idei év utolsó napsütéses, nyárutóban tartott aszfaltos versenye 
• Nagggggyon kedvezményes nevezési díj 
• Remek pályák 
• Belvárosi Prológ 
• 4,5 különbözı helyszín 
• 3 X 3 gyorsasági szakasz = 9 
• Superspecial 
• 2 kategória a licencesek részére 
• A megszokott minıségben lebonyolított verseny 
• Stb 

 
Érvek ellene: 

• Miért nem lehet nyolcszor nevezni?! 
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RTE KUPA  
 

Az idei esztendıben szakadt meg a hét éves sorozat. A Baranya Kupa 
megszületése az RTE-nek köszönhetı, ennek megfelelıen 2003 óta minden 
évben vendégül láthattuk az RTE versenyzıit Komlón. Bár 2010-ben a verseny 
nem része a bajnoki sorozatnak, nem feledkeztünk meg rólatok! Rendhagyó 
módon, RTE Kupa „kategóriát” (értékelést) írtunk ki számotokra, lehetıséget 
biztosítva ezzel az idei Mecseki száguldásotokra. 
Talán segíthet meghozni döntéseteket, hogy a nevezési díjak kapcsán jelentıs 
kedvezményeket biztosítunk számotokra. Legyetek a vendégeink 2010-ben is!  
 
Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal te ljes hossza: 
A verseny távja:     211,50 km 
Gyorsasági szakaszok száma:  7 + Prológ 
Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 58,50 km  (28,00%)  
Szekciók száma:     3 
Napok száma:     1+1 
 
Elınevezési díj:      25.000,-Ft (bruttó) + biztosítás 
Elınevezési zárlat:     2010. szeptember 10. 
Nevezési díj – 2010. 09. 11-17. között: 30.000,-Ft (bruttó) + biztosítás 
 
Érvek a nevezésed mellett: 

• Habár nem bajnoki, de igazi verseny 
• Az idei év utolsó napsütéses, nyárutóban tartott aszfaltos versenye 
• Kiemelten kedvezményes nevezési díj / ár – érték arány! 
• Remek pályák 
• Belvárosi Prológ 
• 3 különbözı helyszín 
• 7 gyorsasági szakasz 
• Külön értékelés az RTE versenyzık számára 
• A megszokott minıségben lebonyolított verseny 
• Stb 

 
Érvek ellene: 

• Kizárt dolog, azt nem tudom! 
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