
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 

Tóváros Szilveszter Rallye 2010 
 

MOGYORÓD, Hungaroring 
 2010. december 28-29. 

 
 

Országos meghívásos verseny 
Külföldi meghívott versenyzők részvételével 

 
 

A verseny hivatalos honlapja a www.szilveszterrallye.hu, www.garzoneracing.com,  
kiemelt partner a www.duen.hu 

 

 



A verseny neve: Tóváros Szilveszter Rallye  
A verseny időpontja: 2010.December 28 - 29. 
A verseny szervező : Garzone R.O.P. Kft 
8200. Veszprém, Cserhát 11 
Fax : 06 26 356 317 
Szervező Bizottság tagjai:    
Füredi András 20/926 – 4179 
Garamvölgyi Zoltán 30/ 411 – 1769 
Email: furedia@t-online.hu,  
 
A verseny vezetősége:  
Sportfelügyelő: Kassai András 
Versenyigazgató: Faluvégi Péter 
Kiértékelés, időmérés vezetője: Majosházi Péter 
Biztonsági felelős: Szamosvári Zsolt 
Technikai ellenőr: Pfeindl Gábor (30/461-33-69) 
 
A Szilveszter Rallye a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által a 2010. évre kiírt Országos Rallye 
Bajnokságoknak az FIA szabályokkal összhangban álló sportszabályai, a jelen Versenykiírás, valamint a 
kiadásra kerülő végrehajtási utasítások alapján kerül lebonyolításra. 
 
A verseny időbeosztása: 
 
Kiírás közzététele: 2010. December 2. 
 
Előnevezési zárlat: 2010. December 20. ( postai bélyegző kelte ) 
 
Nevezési zárlat: Helyszíni nevezés lehetséges, amennyiben a nevezői létszám nem éri el a maximumot 
A rendező 160 párosban maximálja az indulók létszámát ! ( Licences, Amatőr mezőny összesen) 
A nevezések elfogadásánál a szervező a beérkezések sorrendjét veszi alapul. 
 
Szervizpark: 2010. 12. 28. 07 h.-tól 20 h.-ig. ( éjszakára a Tréler Parkoló Területén  lehet hagyni a járműveket ) 

Az itt elhelyezett járművekért a rendezőség semmilyen  felelőséget    
nem vállal. 

                       2010. 12. 29. 06 h.-tól a verseny végéig 
Helye: Mogyoród, Hungaroring  
 
Belépési engedélyek és itiner felvétel: 
December 28. 07. h - tól minden nevező érkezéskor a MOL benzinkút alatti murvás parkolóban felállított 
sátornál megkapja a belépéshez szükséges kártyákat, valamint az itinert, és csak utána hajthat be a 
Hungaroring területére. Belépő kártyát kizárólag a hivatalos nevezési listán szereplő, vagy a helyszínen 
hiánytalanul kitöltött nevezési lapot leadott csapatok kaphatnak.  
1 versenyautóhoz 1 álló és 1 mozgó szerviz autót tudunk a szervizparkban elhelyezni! Az álló szervizek kártyái a 
verseny nap reggelén behajtáskor bevonásra kerülnek. Plusz mozgó szerviz kártya 5000 Ft. – ért vásárolható a 
regisztrációs sátorban, és az adminisztratív átvételen. Szerelő ponyva, szemetes zsák használata kötelező! 
 
Helyszíni nevezés, adminisztratív átvétel:     2010.12. 28.   07:00 h.- tól a Hungaroring területén a torony 
épületben.a kategóriáknál felsorolt  időbeosztás szerint.  
 
Technikai átvétel: 2010. 12. 28. Adminisztratív átvétel + 30 perc 
Helye: 6 – os Box 
Technikai átvételen a kísérő személyzet bemutathatja az autót, a versenyzőpáros jelenléte a pályabejárás 
miatt nem kötelező! 
 
Pályabejárás ideje:              2010. 12. 28.  08:00-15:00h. 
Az első szakasz rajtlistájának kifüggesztése:   2010. 12. 28. 15:30h hirdető tábla, valamint a 

verseny hivatalos honlapján 
Az első szakasz rajtja:     2010. 12. 28. 16 h. ( csökkenő rajtszámmal) 
Ünnepélyes rajtceremónia:    2010. 12. 28. 16 h 
Hirdetőtábla helye: HUNGARORING főépület hátsó falán. 



Az első nap során kiesett versenyzők a második napon a rajtsorrend szerinti helyükön újra rajtolhatnak, 
de autójukat 2010.12.29-én 6-7 óra között a gépátvétel helyén a technikai ellenőrnek be kell mutatniuk. A 
technikai ellenőr engedélye nélkül a versenybe visszaállás nem lehetséges. Az így visszaálló versenyzők 
büntetése a gyorsasági legrosszabb teljesítési ideje + 5 perc. 
 
Éjszakai Parc Fermé nem kerül kijelölésre.    
 
A második szakasz rajtlistája az első szakasz rajtlistájával egyidejűleg kerül kerül kifüggesztésre. 
A második szakasz  rajtja         2010. 12. 29.  07:00 h.  
Ideiglenes eredménylista:     Az utolsó autó célba érkezése után kb. 20 perccel, 

végrehajtási utasítás szerint.  
Helye:     Hirdetőtábla Hungaroring  
Óvási idő: 30 perc 
Időmérés ellen óvásnak helye nincs! Egyéb jellegű óvást a Versenyigazgatónak lehet benyújtani (írásban) 
 
Díjkiosztó:                 2010.12. 29. Kb. 17 h. Helye végrehajtási utasítás szerint 
 
Nevezések:  

A verseny előtti ünnep miatt kizárólag faxon vagy e-mailben fogadunk el előnevezéseket  
2010.12. 20.-ig. 

FAX: 06-26-356- 317, e-mail: furedia@t-online.hu 
 

A nevezési és biztosítási díjat a következő címre kell postán küldeni: 
GARZONE  R.O.P. Kft 8200. Veszprém, Cserhát ltp. 11. 

 
A nevezés akkor elfogadott, ha a nevezési lap és a postai befizetést ( nevezési díj + biztosítás ) igazoló szelvény 
együtt kerül feladásra faxon, vagy scannelve emailen. 
 

A versenyre maximum 160 páros nevezését fogadja el a rendező! 
A versenyre csak a technikai átvételen megfelelt, teljes bukóketreccel rendelkező autóval, ill. jogosítvánnyal 
rendelkező vezető versenyzővel lehet nevezni. A verseny közúti szakaszt is tartalmaz, ezért forgalmi engedély, 
és rendszám kötelező. A gépkocsiknak meg kell felelniük a KRESZ szabályainak.  
 
Próba rendszámot a következők szerint elfogadunk: 
P – jelű rendszámtáblával csak olyan jármű szerelhető fel, mely az arra a rendszámra vonatkozó valamennyi 
előírásnak megfelel. Ezt az adminisztratív átvételen ellenőrzik. 
Az átvételen kiemelten ellenőrzik továbbá: 
- a P-jelű rendszámtáblának, a forgalomban tartási engedélynek és biztosításának érvényességét 
valamint az indítási napló meglétét 
- a P-jelű rendszámtáblával használni kívánt jármű tulajdonjogát. 
 
 
Előnevezési díj: 42 500 Ft/  páros 
Kötelező felelősség biztosítás kiegészítés: 7000 Ft. kérjük a nevezési díjjal együtt feladni! 
Helyszíni nevezés: 59 500 Ft / páros 
Helyszíni nevezést csak abban az esetben fogad el a rendező, ha az előnevezők száma 
nem éri el maximumot! A nevezésekről visszaigazolást nem küldünk, hanem a fent megjelölt honlapokon 
tesszük közzé folyamatosan. 
 
A téli körülményekre való tekintettel téli gumi és kiegészítő világító testek felszerelése ajánlott, hólánc és szöges 
gumi használata tilos. Havas időjárás esetén a gyorsasági szakaszokat sózzuk! 
 
Adminisztratív átvételen be kell mutatni: 
Vezetői engedélyek, az autók papírjai, és kötelező biztosítást igazoló dokumentumok.  
Műszaki átvételen be kell mutatni: 
2 db. bukósisak (legalább E jelzéssel ellátott), KRESZ tartozékok, rögzítések, biztonsági felszerelések. Legalább 
4 pontos biztonsági öv (!), 2kg-os rögzített tűzoltó készülék kötelező. 
A gépátvételen csak karbantartott, tiszta gépkocsival lehet megjelenni. 



 
A verseny jellemzõi: 
Össztáv: kb. 65 km 
Gyorsasági szakasz 28-án: 1 x 6.5 km 
Gyorsasági szakaszok 29-én: 3 x 8 km, 2 x 6,5 km, 1 x 13,6 km 
Gyorsasági szakaszok összesen: 57,1 km 
A pontos útvonalat az itiner tartalmazza. 

 
Bukósisak és a biztonsági öv, zárt versenyzői ruházat vagy overall használata az egész verseny folyamán 
kötelező. 
 
Értékelés : 
 
- az IE állomásra való korai érkezés + 60 mp/perc 
- az IE állomásra való késői érkezés + 10 mp/perc 
- két IE állomás közötti max. késés 15 perc. 
- a verseny egész időtartalma alatti késés max.30 perc 
- az a versenyzőpáros a győztes, aki a legrövidebb összesített idő alatt teljesítette a gyorsasági 
szakaszokat és a legkevesebb a hibapontja. Vitás esetben a sportfelügyelő dönt. 
 
Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a versenyen! 
 
 
Díjazás: Kategória 1-3; Lada kupa 1600 cm3 alatt és felett külön értékelve 1-3; Abszolút 1-3 ( amatőr és licences 
is)  
 
Kategóriák          Adminisztratív átvételi idő: 
 
H/1 - 1100 ccm-ig. és előfutók       07:00 – 07:30 h. 
H/2 - 1400 ccm-ig         07:30 – 08:00 h.   
H/3 - 1600 ccm-ig         08:00 – 09:30 h. 
H/4 - 2000 ccm-ig         09:30 – 10:30 h. 
H/5 - 2000 ccm felett 2 kerék hajtású autók      10:30 – 11:00 h. 
H/6 – 2000 ccm feletti 4 WD Turbós autók      11:00 – 12:30 h. 
H/7. ORB, RC, pálya vagy hegyi vagy külföldi licences versenyzők 1600 ccm alatt 12:30 – 13:00 h. 
H/8. ORB, RC, pálya vagy hegyi vagy külföldi licences versenyzők 1600 ccm felett 13:00 – 14:00 h. 
H/9 Historic autók  kategóriában és abszolútban is értékelve    14:00 – 14:30 h. 
(minden 1981 dec. 31 előtt gyártott gépkocsi a megfelelő biztonsági felszerelésekkel, historic gépkönyv nem 
szükséges) 
Turbó szorzó benzines autónál 1,7 diesel autónál 1,5 
 
Pályabejárási szabályok 
 
A külön próba szakaszokat kizárólag 2010. December 28-án 08:00 órától lehet bejárni max. 3 alkalommal utcai 
(max. 50 km/h ) tempóban. Pályabejárásra csak utcai ( nem bukócsöves) autó vehető igénybe. 
A pályabejárás ideje alatt a szakasz a verseny minden résztvevője / versenyző, kísérő személyzet, szerviz 
autó, csapat főnök / számára egyirányú útszakasznak minősülnek. A pályabejárás során a szakasz 
veszélyesebb pontjaiban sportbírók tevékenykednek, ezeken a pontokon a megállás kötelező.  
A pályabejárás szabályait megszegőket a rendezőség pénzbüntetéstől (max 50.000.-Ft) a rajtengedély 
megvonásáig büntetheti. Minden induló felelősséggel viseltetik a hozzátartozó személyzet cselekedeteiért is. A 
pályabejárás idején a szakaszok nincsenek lezárva, így azon a KRESZ szabályok betartása kötelező! Fokozottan 
figyelni kell a gyalogosokra, és más közlekedőkre!  
 
Biztosítások leírása : 
 
A versenyen csak a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelő, érvényes gépjármű kötelező 
felelősségbiztosítással és az azt kiegészítő verseny felelősség biztosítással rendelkező gépkocsi vehet részt.  
A verseny felelősség biztosítást a verseny rendezője köti meg. A felelősségbiztosítás a verseny rajtjától a célig 
terjed, ill. azon gépkocsiknál amelyek a versenyt feladták, a feladás időpontjáig érvényes. A biztosító nem téríti 
meg azt a kárt mely a verseny során a versenygépjárműben, az abban elhelyezett vagyontárgyakban, továbbá a 



zárt versenypályán, vagy a forgalom elől elzárt közúton (útszakaszon) tartott versenyen ugyanabban az időben 
(futamban) résztvevő versenyzőtárs, társvezető vagy utas személyében, vagyontárgyában keletkezett, vmint azt a 
kárt, ami a közút burkolatában a gépjármű balesete nélkül következett be. 
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. 
A rendező semminemű felelősséget nem vállal a résztvevőkkel kapcsolatos káreseményekért.  
A versenyzőpárosok saját kockázatukra vesznek részt a versenyen 

 
A rendező a résztvevők részére kötelező reklámok viselését írja elő, melyek nevét és elhelyezését végrehajtási 
utasításban teszi közzé. 
 
 
Balesetmentes és eredményes versenyt kívánunk! 
 
MNASZ Eng. Sz. K-507/2010. 12. 01. 
 
 

 

Az adminisztratív átvételen Mogyoród gyermek intézményei részére 
jótékonysági gyűjtést rendezünk. Kérünk mindenkit a  lehetőségéhez mért 

hozzájárulásra. 

  


