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 VERSENYKIÍRÁS 

 
5. Winter Cup - Kovászna Rallye 

2011 Január 29. 
 

BEVEZETÉS 
 
Az 5.Winter Cup Kovászna Rallye Versenykiírása az FIA Nemzetközi 
Sportkódex és Függelékei, a FRAS- Román Autósport Szövetség által a 2010. 
évre kiírt Országos Rallye Bajnokságának valamint a jelen versenykiírás 
alapján kerül lebonyolításra. 
A versenykiírás módosítása, kiegészítése kizárólag számozott, a rendező vagy 
a sportfelügyelők által kiadott végrehajtási utasítások formájában lehetséges. 
 
PROGRAM 

 
 
 

TEVÉKENZSÉG NAP DÁTUM ORA 
Nevezés kezdete Hétfő 2011.01.17. 10:00 
Nevezési zárlat Csütörtök 2011.01.27. 20:00 
Nevezéslista kifügesztése Csütörtök 2011.01.27. 21.00 
Itiner kiadása Péntek 2011.01.28. 08:30 
Pályabejárás nevezési 
kezdete 

Péntek 2011.01.28. 08:30 

Pályabejárás nevezési 
zárlata 

Péntek 2011.01.28. 12:30 

Pályabejárás időpontjai Péntek 2011.01.28. 09:00 – 
17:00 

Sajtóiroda / akkreditáció 
megnyitása 

Szombat 2011.01.29. 11:00 

Adminisztratív átvétel  Szombat 2011.01.29. 08:00- 
09:30 

Technikai gépátvétel Szombat 2011.01.29. 08:15- 
09:45 

Briefing Versenyigazgató a 
sportbírókkal 

Szombat 2011.01.29. 08:00 

Rajtlista kifüggesztése Szombat 2011.01.29. 10:15 
A verseny rajtja Szombat 2011.01.29. 11:01 
A verseny célja Szombat 2011.01.29. 16:17 
Ideiglenes eredménylista 
kifüggesztése  

Szombat 2011.01.29. 17:30 

Díjkiosztó ideje Szombat 2011.01.29. 18:00 
Díszebéd Szombat 2011.01.29. 18:30 
Szuperspeciála Vasárnap 2011.01.30. 11:00 
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1. VERSENY ISMERTETÉSE 
 
1.2.1 A verseny teljes távja 106,20 
1.2.2 Gyorsasági szakaszok száma 5 
1.2.3 Gyorsasági szakaszok teljes hossza 53,2 
1.2.4 Szekciók száma 1 
1.2.5 Szakaszok száma 1 
1.2.6 Gyorsasági szakaszok százalékban 50,10 % 
1.2.7 Útminőség Murva 
 
1.1 Versenyiroda helye : Kovászna –Turist Hotel 
1.2 Hirdetőtábla helye: Kovászna – Turist Hotel 
1.3 Rajt/Cél: Kovászna – Központi parkírozó  
1.4 Servízpark: Komandó – Katinka vendéglő parkírozó 
1.5 Sajtó iroda: Kovászna – Turist Hotel 
 
2. RENDEZŐ NEVE 
2.1 Club Auto Crono 
2.2.1 Cime, elérhetőségei: Sf. Gheorghe, str. G. Balan, nr.37, cod 520028 
E-mail: office@autocrono.ro, autocrono@gmail.com  
 
2.2.2 Kapcsolattartó személy: 
SIMON ÁRPÁD - Tel Mobil:  +40740944841, +40728317443 
2.2.3 Web: www.autocrono.ro  
 
3. ELFOGADHATÓ NEVEZÉSEK SZÁMA, GÉPOSZTÁLYOK 
A rendező maximum 30 versenyzőpáros nevezését fogadja el a 
rendezvényre.  
 
L csoport - versenyzői licenccel rendelkezők 
 
1. géposztály: legfeljebb 1600 ccm 
2. géposztály: nagyobb, mint 1600 ccm, de legfeljebb 2000 ccm 
3. géposztály: 2000 ccm felett 
 
NL csoport - amatőr indulók 
 
1. géposztály: legfeljebb 1600 ccm 
2. géposztály: nagyobb, mint 1600 ccm, de legfeljebb 2000 ccm 
 
4. NEVEZÉSEK 
4.1 Nevezési dij:300 lei (70 euro) 
4.2 A díjat az adminisztratív átvételen kell befizetni 
 
5. A PÁLYABEJÁRÁS IDŐBEOSZTÁSA 
5.1 Pályabejárás száma: 2 
5.2 A Tündérvölgyi Szuperspeciála pályábejárás nem engedélyezet!  
5.3 Az útszakasz nem lezárt pályának minősül, ezért számítani kell 
szembejövő forgalomra! A megengedet sebesség 50km/h. 
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A fenti korlátozások megsértése esetében kizárással bünteti a rendező 
5.4 Pályabejárás csoportban a megadott időbeosztás betartásával történhet 
 
PS1– péntek 2011.01.28   óra: 09.00 és 13.00 
 
PS 2,3 – péntek 2011.01.28 
 
oda   óra: 10.00   vissza  óra: 11.00 
                14.00                          15.00 
 
 
PS 4,5 – péntek 2011.01.28 
 
oda   óra:  12.00   vissza  óra:   13.00 
  16.00                             17.00 
 
 
6. RALLYE LEBONYOLÍTÁSA 
A rajt megkezdése előtt minden versenyzőpáros bemutatásra kerül. 
A rendező az adminisztratív átvételen kiadja a menetlevelet, melyet a 
verseny szakasz végi időellenőrző állomáson gyűjt össze. 
Minden rajt helyre késve történő beállás büntetése 10 másodperc., és minden 
meghaladó késés 15 prec fölött a rajtengedély megvonását vonja. A versenyt 
Az a versenyző páros amely különböző okok miatt nem tudta teljesiteni 
valamelyik gyorsasági szakaszt, és amenyiben nincs több mind 15 perc 
késése indulhat a következő gyorsasági szakaszon, de ebben az esteben 
megkapja az adott szakasz futamának a legrosszab idejét + 1 perc büntetést. 
 
Baleseti és biztonsági követelmények 
 
Minden résztvevőnek alaposan ismernie kell az FIA Rallye Versenyek 
Általános Előírásai: 
Ha a vörös „SOS” jelzés van kihelyezve, KÖTELEZŐ megállni és a 
versenyzőknek a szükséges segítséget megadni. A versenyzők kötelessége 
segítséget nyújtani a sérülteknek és biztosítani, hogy a biztonsági szolgálat 
riasztása megtörténjen amilyen gyorsan csak lehetséges. 
A baleset helyszínére érő első versenyzőknek meg kell állniuk és tájékoztatni 
kell a következő járművet minden részletről. 
A további autóknak is meg kell állniuk, ha a vörös „SOS” jelzés van 
kihelyezve. 
A gyorsasági szakaszon megálló minden versenyző köteles kihelyezni az 
akadályt jelző piros háromszögét legalább 50 m-rel a megállás helye előtt, 
akkor is, ha az út szabad maradt. 
A versenyből valamennyi kiálló versenyző köteles átadni menetlevelét a 
legközelebbi ellenőrző állomáson. 
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Szervizpark 
A szervizparkok az itinerben kerülnek meghatározásra. Ezeken a területeken 
bárminemű javítási tevékenység megengedett. A szervizparkokban a 
versenygépkocsik részére a be- és kijáratnál időellenőrző állomás működik.  
A szerviz és javítás helyszínén minden versenyautó alá egy 5 x 3 méter 
méretű benzin- és olajálló műanyag lapot (lepel) kell leteríteni.  
A meghatározott szervizhely terület 30 nm. 
A rendező tankolási zónát jelöl ki a szervizpark utáni KI állomás után. 
A tankolási zóna területén történő tankolás teljes felelőssége a versenyzőket 
terheli. 
A gépkocsik sebessége a szervizparkban max. 30 km/óra, a tankolási 
zónában max. 5 km/óra.  
 
7. DÍJAK 
A rendező az alábbiakat díjazza: 
csoport értékelésénél: 1-3. helyezett 
abszolút: 1-3. helyezett 
abszolút  “nem szöges abroncsok” : 1-3. helyezett 
 
8. ÓVÁSI DÍJ  
Technikai / Általános óvás díja: 30 euro 
 
 


