A verseny neve: VII . Leticia 92 Szekszárd Kupa OSJEČKO Rallye Sprint Bajnokság 2010. 9. futam
A verseny ideje: 2010. október 30–31.
A verseny helye: Szekszárd város déli része
Szervező: Apu Racing Team MSE (7143 Őcsény, Ady E. u. 2.) Németh „Apu” (30/846-0288)

Az igazoló szelvény hátuljára kérjük feltüntetni a versenyzőpáros nevét, és kategóriáját.

Program:

Díjazás: A Rallye Sprint szabályai szerint

2010. október 30. • szombat

Adminisztratív átvétel: Szekszárd Senex-drinkbár (Mátyás K. u. 71.) 09:00 h-tól 12:30 h-ig
Gépkönyvezés és a technikai átvétel: Szekszárd, G és G Autómosó (Páskum u.)
(bejárat: hidas ugrató után, kijárat: a Mátyás K. utcába) 09:00-tól 12:30-ig
Helyszíni nevezés: 09:00-tól 11:00-ig!
Gépkönyvezés: Technikai átvétel idejében. Szükséges 1 db 13×9 cm-es fotó a versenyautóról.

Átvételek időbeosztása:
VI–V kat.: 09:00 h–09:49 h;		
IV–A 1.6 kat.: 09:50 h–10:39 h;
III–N1 kat.: 10:40 h–11:20 h;

II–I kat.: 11:20 h–12:00 h;
Licence kat. és előfutók: 12:00 h–12:30 h.

Adminisztratív átvételen kötelező bemutatni: Jogosítvány, személyi igazolvány.
Technikai átvételen kötelező bemutatni: Gépkönyv, versenyautó, bukósisak, zárt overál.
Késés az átvételekről büntetést von maga után!
Pályabejárás: 09:00–12:30-ig, majd rajtszám osztás után 13:00–14:00-ig.
Rajtszámosztás: 12:30–13:00-ig az adminisztratív átvétel helyszínén.
Prológ: nem kerül megtartásra!

2010. október 31. • vasárnap

Rajt: Sportcsarnok előtt (Sport u.)
Cél: Teniszpályák előtt (Sport u.)
Szervizpark: Sportcsarnok melletti parkoló

Tervezett rajtidők:
Gy1.: 08:00
Gy4.: 13:15
Gy2.: 09:45
Gy5.: 15:00
Gy3.: 11:30
Szponzor futam: 16:45
A Szponzor futamra az Adminisztratív átvételen kell regisztrálni!
Díjkiosztó: Kb. 18:30 – Sportcsarnok, Aula
A verseny jellemzői:
A szakaszok száma: 5×1 gyors
Szakasz hossza: 7 km; Gyors km összesen: 35 km
Pálya jellege: 100% aszfalt,
Az esetleges csúszásokat figyelembe véve a megadott időpontok tájékoztató jellegűek!
Nevezések:
Előnevezési zárlat: 2010. október 23. (postabélyegző kelte)
Nevezési díj postai úton a nevezési zárlatig: 20 000 Ft
Helyszíni nevezés: 25 000 Ft
Nevezést a következő címre kérjük feladni:

Apu Racing Team 7143 Őcsény, Ady E. u. 2
A nevezési díj feladását igazoló szelvényt, vagy annak fénymásolatát, valamint a nevezési lapot kérjük mellékelni levélben, vagy a 74/411-803-as fax számon.

A nevezési lapokat kérjük olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!
Nevezési feltételek: érvényes (min. „B” kat.) jogosítvány, szabályoknak megfelelő érvényes RSB,
MNASZ, vagy RTE gépkönyvvel rendelkező autó, E jelű bukósisak, egyrészes, zárt overáll

Kategóriák: A Rallye Sprint Bajnokság 2009 szabályai szerint:
I. 0–850; II. 851–1150; N1.; III. 1151–1400; A-1,6; IV. 1401–1610; V. 1611–2000; VI. 2WD (min. 3.
nevező); VI. 4WD + 2000, 4WD és /vagy turbó; Licence;
A feltöltős autók (turbó, kompresszor) az alaptérfogatot 1,7-es szorzattal kerülnek besorolásra.
Egy kategória értékeléséhez minimum 3 nevezés szükséges! Ha nincs meg a 3 nevező az adott
kategóriában, akkor egy kategóriával feljebb kerül besorolásra.
Pályabejárás jelölései: Rajt–Cél 4 db lassító, útpadka védő gumik, egyéb akadályok fehér színnel.
A pályabejárás szabályai: Versenyautóval a pályabejárás tilos! Csak utcai autóval lehet pályát
bejárni, a KRESZ szabályok betartásával, max. 50km/h. A magán utakon max. 30km/h. A szabály ellen vétőket a rajtengedély megvonásáig terjedően bünteti a Felügyelő Testület! A bejárás időtartama
alatt, az út nincs lezárva a forgalom elől! A sebesség korlátozások betartását traffipax használatával
sportbírók ellenőrzik.
Szervizterület: Minden gyors után van szervizlehetőség!
Helye: Sportcsarnok parkoló – szervizponyva használata kötelező!
A szervizterületre minden nevezett versenyautóhoz 1 db szervizautó hajthat be.
A szervizterületre kizárólag szervizmatricával ellátott szervizjárművek hajthatnak be.
Szervizterületre történő beállás: 2010. október 31-én 05:00-tól 06:45-ig!
A verseny ideje alatt a szervizterületre történő ki- és bejárás, csak gyalogosan lehetséges!
Trailer parkoló: A Sportcsarnok melletti füves területen kerül kialakításra!
Kérünk benneteket, hogy a verseny ideje alatt keletkezett hulladékot szíveskedjetek szemeteszsákokba gyűjteni és elszállítani! Ügyeljünk a tisztaságra!!!
Útlezárás ideje: 2010. október 31. 07:00–kb.18:00-ig.
Informácó: www.pecsiautosport.hu, www.duen.hu, www.rallybrothers.com
Szállás: http://www.szekszard.hu/turizmus/szallashelyek
Az MNASZ 2010. Amatőr Rallye Kupa bejegyzett versenye!
RSB eng. szám: 09/2010
Balesetmentes versenyzést kívánunk!
Németh „Apu” szervező képviselője
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