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A. BEVEZETŐ 
 
DUNLOP Téli Rally – 2011, a „Regionális Rally Sprint Bajnokság -2011” az alábbi 
előírások alapján kerül megrendezésre: 
• Nemzeti Rally Verseny – DUNLOP – 2010 –i előírások; 
• Az alábbi kiegészítő előírások 
A versenybe való nevezéssel a résztvevők elismerik a Román Motorsport Szövetséget 
(FRAS), mint döntéshozói testületet a verseny ideje alatt a sportág előírt szabályainak 
megfelelően, kiegészítve a jelen speciális előírásokkal. 
 
B.PROGRAM 
 

Események Nap Dátum Idő 
A nevezések kezdete Péntek 2011/02/04 08:00 
A nevezések lezárása Péntek 2011/02/18 20:00 
A nevezési lista közzététele Péntek 2011/02/18 20:30 
A média központ megnyitása Péntek 2011/02/25 10:00 
Itiner átvétel Csütörtök 2011/02/24 17:00 
Pályabejárás nevezés kezdődik Csütörtök 2011/02/24 17:00 
Pályabejárás nevezés lezárul Péntek 2011/02/25 12:00 
Pályabejárás indítása Péntek 2011/02/25 08:00 
Pályabejárás lezárása Péntek 2011/02/25 16:00 
Adminisztratív ellenőrzések Csütörtök 2011/02/25 16:00-18:30 
Gépátvétel Péntek 2011/02/25 17:30-19:00 
Szerviz terület nyitása Péntek 2011/02/25 08:00 
Első vezetőségi megbeszélés Péntek 2011/02/25 20:00 
Rajtsorrend közzététele Péntek 2011/02/25 20:30 
Rajtceremónia Péntek 2011/02/25 19:00 
A verseny rajtjának ideje Szombat 2011/02/25 09:01 
A verseny célba érési ideje Szombat 2011/02/25 14:45 
Végső technikai ellenőrzés Szombat 2011/02/25 15:30 
Második vezetőségi megbeszélés Szombat 2011/02/25 16:00 
Ideiglenes eredménylista közlése Szombat 2011/02/25 16:30 
Hivatalos végeredmény közlése Szombat 2011/02/25 17:00 
Díjkiosztó ünnepség Szombat 2011/02/25 20:00 

 



1. SZERVEZÉS ÉS PROGRAM LEÍRÁS 
 
1.1 DUNLOP Téli Rally – 2011, mint a „Regionális Rally Sprint Bajnokság -2011” 

egyik futama 2011 február 25-26 között kerül megrendezésre. 
1.2 Rally verseny leírása 
 

1.2.1 Teljes versenytáv 168 km *
1.2.2 Gyorsasági szakaszok száma 7 * 
1.2.3 Gyorsasági szakaszok teljes hossza 76 km * 
1.2.4 Szakaszok száma 2 
1.2.5 Napok száma 1 
1.2.6 Gyorsasági szakaszok %-ban 45,24% 
1.2.7 Talajfelszín: 

- Gy.sz. 1,3,5,7 – befagyott tó 
- Gy. sz. 2,4,6 – murva alapú havas/jeges

 
* MEGJEGYZÉS: 
• A szervezők jogosultak az 1,3,5,7 gyorsasági szakaszok kiiktatására és a technikai 

adatok változtatására az időjárási viszonyoknak megfelelőn. 
• Az 1,3,5,7 gyorsasági szakaszok törlése esetén csak a 2,4,6 gy. szakaszok 

használhatók a módosított itiner alapján, amelyet a szervezők eljuttatnak a 
résztvevőkhöz. 

 
1.3 Rendezői engedély kiadója és száma : a Román Motorsport Szövetség által kiadott 

2011/02/25/02 számú szervezői engedély. 
1.4 Szervezési engedély kiadója és száma : a Román Motorsport Szövetség által kiadott 

2011/02/25/02 számú szervezési engedély. 
1.5 Központ / Hivatalos szervek: 
- Hargita megye, Caffe Club46, Székelyudvarhely, Tirgului u. 1 – 2011/02/24 csütörtök 
- Hargita megye, Camping, Zetelakai duzzasztógát– 2011/02/25 péntek 
-  
1.6 Versenyiroda : Hargita megye, Camping, Zetelakai duzzasztógát 
1.7  Start / Cél: Hargita megye, Camping, Zetelakai duzzasztógát 
1.8 Adminisztrativ atvetel : Hargita megye, Székelyudvarhely, Tirgului u. 1 
1.9 Végellenörzés: Hargita megye, Camping, Zetelakai duzzasztógát 
1.10 Szerviz terület: Hargita megye, Camping, Zetelakai duzzasztógát 



 
1.11 Trailer parkoló: Hargita megye, Camping, Zetelakai duzzasztógát 
1.12 Végellenőrzés: Hargita megye, Camping, Zetelakai duzzasztógát 
1.13 Média központ: Hargita megye, Camping, Zetelakai duzzasztógát 
1.14 Díjkiosztó: Hargita megye, Székelyudvarhely, Városháza tér 16. „Tarnava” 

Hotel 
 
2. A VERSENY SZERVEZŐJE 
 
2.1 CS AUTO BLIC BRASOV 
2.2.1 Brasov, Republicii u. 50 500030 
Tel/fax: 0368/430187; mobil: 0745/039736 
Email: office@autorally.ro 
2.2.2 Kapcsolattartó: 
BELA STOICA : tel. 0745-039736 / 0726-039736 
SZABÓ GERGŐ: tel. + 36703260763 / 0749-013800 
2.2.3 Web oldal: www.autorally.ro 
Hasznos linkek: www.fras.ro 
 
2.3 A VERSENY VEZETŐSÉGE 
 

2.3.1 SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 
Elnök 
Tag 
Tag 
 

2.3.2 VERSENYBÍRÁK 
Sportigazgató 
Szervezési igazgató 
Főtitkár 
Számítógépes központ vezetője 
Gépátvétel vezetője 
Versenyzői kapcsolatok 
Bíró, ellenőr 
Biztonsági vezető 
Gyorsasági szakasz koordinátor 
Szakaszmegnyitó felelős 



 
 

3 NEVEZHETŐ GÉPOSZTÁLYOK, GÉPJÁRMŰVEK 
 
3.1 A kezdő gépátvételkor homologizált járművek, illetve a lejárt homologizált és FIA 

homologizáció nélküli járművek tekinthetők elfogadottnak, a J mellékletben megadott 
járműcsoportba és  géposztályba sorolás szerint, a nemzetközi sport besorolás 251. cikk 
rendelkezés alapján. 

3.2 A FIA homologizációval rendelkező, illetve anélküli járművek két kategóriába 
sorolhatók: 
- Négy-kerék meghajtású járművek 
- Két-kerék meghajtású járművek 
 

4 ELFOGADOTT SOFŐRÖK, NAVIGÁTOROK 
 
4.1 A román pilótáknak a DUNLOP Téli Rally – 2011 való részvételhez rendelkezniük kell a 
Román Motorsport Szövetség által 2010-ben kiadott rally, rally sprint vagy hegyi verseny 
licence-szel. 
4.2 A külföldi, EU területről érkező versenyzőknek a versenyzéshez a saját országukban 
2010-ben megszerzett rally, rally sprint vagy hegyi verseny licence-et kell bemutatniuk. 
 
5 BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK 
 
5.1 A gyorsasági szakaszokban résztvevő, FIA homologizált járművel versenyző sofőrök és 
navigátorok kötelesek az előírt biztonsági öltözetet viselni. 
Javasolt eszközök a HANS típusú eszközök kötelező nemzetközi eseményeken. HANS 
eszközök nélkül egyéni felelősségvállalásra kötelezett a versenyző. 



 
6 NEVEZÉS 
 
6.1 A nevezés kezdete: 2011/02/04 péntek, 08:00 
6.2 A nevezés lezárása: 2011/02/18 péntek 20:00 
6.3 Maximum résztvevői létszám: 60 
6.4 Nevezési díj/ versenyzőpáros: 

• 120 euro azon csapatoknak, akik a nevezés lezárása előtt neveznek 
(2011/02/18 péntek, 20:00) 

• 150 euro azon csapatoknak, akik a nevezés lezárása után, de az adminisztratív 
ellenőrzések lezárása előtt neveznek (2011/02/25 péntek, 18:00) 

 
6.5 A 2011/02/18 20:00 előtt nevezők a nevezési díjat az Auto Blic Brasov számlájára utalják 
át: az alábbi brasovi Transilvania Bank számlájára 
IBAN: RO 47 BTRL 00801205148568XX (RON) vagy 
IBAN: RO 93 BTRL 00804205148568xx (EUR)  
Az átutaláson szerepelni kell a rendszámnak és a sofőr nevének, akihez tartozik a 
befizetés. 
6.6 A pályabejáráshoz az alábbi eszközöket biztosítjuk: 
 - Kiegészítő szabályok 
 - Itiner 
 - Térkép 
 - Szerviz területekhez tartozó itiner 
 - Pályabejárásra vonatkozó rajtszám 
 - kitűzők** a versenyzők és a szerelők számára 
** a kitűzővel rendelkező résztvevők bejárást kapnak 2011/02/26-án a Zetelakai 
camping területén található „étkező sátor”ba. 
6.7 A nevezési díj visszatérítése: 
 - 75%, abban az esetben, ha érvénytelen lett  a nevezés; 
 - 50%, abban az esetben, ha a technikai vezetőség alkalmatlannak találja a járművet, 
vagy a jármű műszaki okok miatt nem tud indulni. 



 
7 BIZTOSÍTÁSOK 
 
7.1 A szervezők a résztvevőkre minden gyorsasági szakasz esetében felelősségi biztosítást 
kötöttek harmadik félre vonatkozóan 50.000 lej értékig, amely a rally verseny kezdetétől a 
célba érésig tart, vagy a versenyző önként visszalépéséig, diszkvalifikálásáig vagy kizárásáig. 
7.2 A szervezők nem tartoznak felelősséggel a járműben vagy személyben okozott kárért. 
7.3 A versenyzők és/vagy csapatok jelentkezésük aláírásával kizárják a hivatalos személyek, 
bírák, illetve azok képviselőinek felelősségét minden a verseny alatt történt sérülés, 
káresemény, felmerült reklamációk, adók, költségek, tevékenységek tekintetében. 
7.4 Műszaki segítséget nyújtó és pályabejárásra használt autókra, illetve a szervezők vagy a 
FRAS által jóváhagyott verseny logóval rendelkező autókra a 7.1 pont alatt meghatározott 
biztosítás nem érvényes. 
 
8 REKLÁMOK 
 
8.1 A DUNLOP Téli Rally -2011 kötelező reklámja a „DUNLOP” felirat. 
8.2 A FRAS kötelező reklámozása: 
 a. – a versenyző autók hátsó ablakának felső részére kerül a „DUNLOP” logo 
(10cmx100cm) a FRAS által megadott minta alapján  
 b. - a versenyző autók hátsó ablakának felső részére kerül a „www.fras.ro” logo 
(10cmx100cm) a FRAS által megadott minta alapján azon versenyzők esetében, akik 
szponzor kapcsolatban állnak más gumi gyártó céggel; 
8.3 A 8.1 pontban meghatározott reklám minden versenyző számára kötelező. 
8.4 A szervezők fenntartják a jogot a kötelező reklám megváltoztatására. 



 
9 RAJTSZÁMOK/A VERSENY LOGÓJA 
 
9.1 A rajtszámok a nevezéskor kerülnek kiosztásra, amelyeket kötelezően el kell helyezni  a 
versenyautókon. 
9.2 A rajtszámokat a jobb és bal oldali hátsó ajtók ablakaira kell felhelyezni. 
9.3 A verseny lógóját egy rajtszámmal együtt a motorháztetőre kell felhelyezni. 
9.4 Az elülső ajtókra kerül a szervezők által kijelölt kötelező reklám a rajtszámok nélkül. 
9.5 Az elülső ajtókon már korábbról fennmaradt rajtszámokat a kötelező reklámmal el kell 
takarni. 
 
10 KEREKEK 
 
10.1 A DUNLOP Téli Rally -2011 versenyen csak átvizsgált és téli gumival rendelkező 
járművek vehetnek részt. 
 
11 ÜZEMANYAG 
 11.1 A román Nemzeti Rally Bajnokság – DUNLOP – 2010 szabályzatának megfelelő. 
 
12 PÁLYA BEJÁRÁS 
12.1 A pályabejárás célja a csapatok megismertetése az útvonallal, amelynek ideje alatt teszt 
nem végezhető, és tilos. Kizárólag a közlekedési szabályoknak megfelelő sebesség 
alkalmazható. 
12.2 A jelen kiírás időpontjától kezdve, 2011/01/28, péntek 0:00 és a pályabejárás kezdete 
közötti időpont, 2011/02/25, péntek 08:00 alatt a rally verseny területén a terület bejárás tilos, 
függetlenül a jármű típusától, mert ez a pályabejárásra vonatkozó szabályok megsértését 
vonja maga után.    
12.3 Minden résztvevő csapatnak regisztrálnia kell a központi épületben, ahol meg kell adnia 
a pályabejáráson használandó jármű paramétereit. 
12.4 Egy második (pót) jármű is regisztrálható, de csak a szervezők tudomásával. 
12.5 A pályabejáráson csak átvizsgált és utcai téli gumival rendelkező járművek vehetnek 
részt. 
12.6 A versenyre benevezett versenyautóval tilos a pályabejáráson való részvétel. 



12.7 A regisztrációkor a résztvevők azonosító kártyát kapnak, amelyet a pályabejáráson 
használandó autó mindkét oldalán egy jól látható helyen kell elhelyezni. 
12.8 A pályabejáráson használt járművön engedélyezett a reklámozás. 
12.9 A pályabejárásra való regisztráció kezdete: 
2011/02/24, csütörtök 17:00 
12.10 A pályabejárásra való regisztráció lezárása: 
2011/02/25, péntek 13:00 
 
12.11 Pályabejárás menete: 
- Gy.sz. 1,3,5 és 7 2011/02/25-én, pénteken 08:00-16:00 között; 
- Gy.sz. 2 és 4 2011/02/25-én, pénteken 08:00-12:00 között; 
- Gy.sz. 6 2011/02/25-én, pénteken 12:30-16:00 között; 
12.12 Minden szakaszon maximum 3x lehet áthaladni. 
12.13 A pályabejárás alatt a maximum sebesség nem haladhatja meg a 35km/h. 
12.14 Az elhaladások számát, illetve a megfelelő gumiválasztást a szervezők folyamatosan 
ellenőrzik. 
12.15 A versenyszervezők nem felelnek semmilyen, a pályabejárás vagy a verseny alatt 
történt akár versenyautó, pályabejáró autó vagy más járművel okozott közúti balesetért a 
pályán vagy pályán kívül. Felelősséget egyedül az elkövetőnek kell vállalnia. A verseny 
hivatalos szervezői kiutasíthatják azt a versenyzőt vagy csapatot, aki bizonyíthatóan hasonló 
baleset okozója volt. 
 
13 ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL 
 
13.1 Az adminisztratív ellenőrzés a Caffe Club46-ban, Hargita megye, , Székelyudvarhely, 
Tirgului u. 1. szám alatt történik. 
13.2 Az adminisztratív ellenőrzés menete: 
 

Mindenki számára 
02.24 csütörtök 17:00 – 22:00 
02.25 péntek 07:00 – 12:00 
Caffe Club 46 

 
13.3 Szükséges dokumentumok: 



 - Nevezési lap; 
 - Ingyen belépési engedély bemutatása; 
 - Vezetői engedélyek; 
 - 2010 vagy 2011 –re kiadott licenc-ek. 

 
14 GÉPÁTVÉTEL, PECSÉTELÉS, MEGJELÖLÉS 
 
14.1 Adminisztrativ atvétel a Caffe Club46-ban, Hargita megye, , Székelyudvarhely, 
Tirgului u. 1. szám alatt történik. 
14.2 A gépátvétel menete: 
           
          Mindenki számára: 16:00-18:30 
 
14.3 A gépátvétel után nem állhatnak a parc ferme-be. 
 
 
 
15 A RALLY VERSENY  
 
15.1 A DUNLOP Téli versenyen a gépátvétel után park fermébe való beálás kötelezző ami a 
rajtceremóniáig nem kerül feloldásra 
15.2 A rajtdobogón való áthajtás után mindenki  szabadon választott helyre viheti a 
versenyautóját 
15.3 A rajt ceremónia után nem lehet beállni  a parc ferme-be. 
15.4 A DUNLOP Téli Rally -2011 versenyre nevezőket 2011/02/26-án szombaton hirdetik 
ki a rajtsorrend alapján az 1. számú gyorsasági szakasz rajtja előtt. 
15.5 A járművek műszaki felkészítése az 1. számú gyorsasági szakasz előtt (szerviz, 
üzemanyag, stb.) a szervízcsapat feladata. 
15.6 Az első autó rajtja: 2011/02/26 szombat, 09:01 
15.7 Bizonyos esetekben a vezetőség megváltoztathatja a rajtsorrendet bármelyik 
kategóriában. 
15.8 Az egyes versenyzők indulása között eltelt idő a 2011/02/26 szombati versenyben két 
perc. 



15.9 A verseny hivatalos időszámítása a román idő szerint van megállapítva. 
15.10 A menetleveleket minden szekció végén cserélik. 
 
16 SZERVÍZTERÜLET 
 
16.1 Szervizterület: Zetelakai duzzasztógát, Camping 
16.2 A csapatok a rendszámok alapján tartózkodhatnak a szervizterületen. 
16.3 a Csapatok a camping területén 2011/02/25 péntek 08:00 és 2011/02/26 szombat 22:00 
között tartózkodhatnak. 
16.4 Minden csapatnak 30 nm –nyi hely áll rendelkezésére. 
16.5 Korábbi bejelentkezés a „C” jelű szervizterületen lehetséges. (nem kötelező 10 percet 
maradni a „C” jelű szervizterületen). 
 
17 PARC FERME 
 
17.1 Parc fermé: Camping, Zetelakai duzzasztógát 
17.2 A Dunlop- 2010 Nemzeti Rally Bajnokság rendelkezései az irányadók a parc ferme-re 
vonatkozóan. 
 
18 KIEGÉSZÍTŐ ÉS VÉGELLENŐRZÉS 
 
18.1 Bármelyik jármű újból átvizsgálható a hivatalos műszaki vezetőség által a verseny ideje 
alatt vagy a verseny után. 
18.2 A vezetőség kérésére a verseny befejezése után visszatartható bármelyik jármű, 
amelynek újabb műszaki átvizsgálását kérhetik. 
 
18.3 A VÉGELLENŐRZÉS helyszíne : Camping, Zetelakai duzzasztógát. 



 
19 MINŐSÍTÉSEK 
19.1 A Dunlop- 2010 Nemzeti Rally Bajnokság rendelkezései az irányadók a minősítésekre 
vonatkozóan. 
19.2 A helyezéseket az alábbi osztályokban osztják ki: 
 - abszolút helyezés (FIA homologizált járművek – N+A+H) 
 - FIA homologizált négy-kerék meghajtású járművek 
 - FIA homologizált két-kerék meghajtású járművek 
            - FIA nem-homologizált négy-kerék meghajtású járművek 
 - FIA nem-homologizált két-kerék meghajtású járművek 
 
20 DÍJKIOSZTÁS 

20.1 A díjkiosztón való részvétel minden versenyző számára egy megtisztelő 
esemény. 

20.2 A díjkiosztó ünnepség a Tarnava Hotelben kerül megrendezésre, Hargita megye, 
Székelyudvarhely, Városháza tér 16. szám alatt 2011/02/26-án 20:00 órakor. 

20.3 Az első 3 helyezet csapatnak kupa kerül átadásra a 19.2 pontban meghatározott 
osztályoknak megfelelően. 

 
I  melléklet 
Versenyzői összekötő: 
Szabó Gergő tel.: 0749/013800 


