
A123 KUPA 
Orfű, 2011. 03. 19-20. 

 
 

Dátum:  2011. 03. 16. Idő: 17:28 
Tárgy:  1. sz. Végrehajtási Utasítás  Dok. No.:  1.1 
Kitől:  Rendező Oldal szám:  2. 
Kinek:  Minden nevez ő részére  Mellékletek:  1. 

 
 

1. PÁLYABEJÁRÁS JELZÉSEI___________________________ _______________ 
Az gyorsasági szakaszra vonatkozó információkat táblák kihelyezésével, valamint útfestéssel jelöli a 
rendező. Gy. 1,2,3,4,5. jelzéseinek színe: FEHÉR. 
FOKOZOTTAN FELHÍVJUK MINDEN VERSENYZŐ FIGYELMÉT A PÁLYABEJÁRÁS 
SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA! (Versenykiírás 6. pont.). 
 
 
 
2. RAJTSZÁM OSZTÁS_________________________________ ________________ 
Ideje: 2011. március 19. (szombat) várhatóan: 19:30h; Helye: Rácz Tanya, Orfű-Lipóc 

 
 
 
3. SZERVIZPARK______________________________________________________ 
A szervizpark vezetője: KIRSCHING JÁNOS +36 70 330 9074 utasításait – kizárásig terjedő 
büntetés mellett - maradéktalanul be kell tartani. A szervizparkba kizárólag szervizmatricával 
rendelkező járművek léphetnek be. A szervizparkba versenyautónként kizárólag 1db szervizjármű 
belépése engedélyezett. Tréler parkoló a szervizparkban kerül kialakításra, minden más helyszínen 
TILOS a trélerek tárolása! A szabályok megsértése esetén, a szabálysértőhöz tartozó 
versenyzőpárost bünteti a Felügyelő Testület. 
 
VÁLTOZOTT A SZERVIZJÁRM ŰVEK BEÁLLÁSÁNAK IDEJE:  
2011. március 19. (szombat) 12:00 és 19:00  óra között – a camping bejáratát éjjeli őr biztosítja, 
de a bent hagyott és el nem zárt értékekért a rendező nem vállal felelősséget! 
 
2011. március 20. (vasárnap)   2011. 03. 20. (vasárnap) 04:00 – 06:20h-ig 
 

A szervizpark elfoglalásának gördülékeny lebonyolítása érdekében kérünk minden versenyzőt a fenti 
időpontok betartására. Az előírás megszegése a verseny rajtjának késését eredményezi, ezért a 
rendező a késést időbüntetéssel bünteti.   
 
A szervizparkra vonatkozó kaució visszafizetéséhez szükséges igazolást, a terület átvételét követően 
a szervizpark vezetője állítja ki, és a STOP állomás közelében található LAKÓAUTÓ / 
VERSENYIRODA fizeti vissza. 
 
 
 
4. TERMÉSZET-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM_______________________________ 
A verseny minden résztvevőjét kérjük, hogy ügyeljen környezetére, a keletkezett hulladék 
összegyűjtésére, és elszállítására. Óvd a természetet, védd a Rallye-t! 
 
 
 
 
 



5. RALLYE SPRINT MENÜ A RÁCZ TANYA ÉTTERMÉBEN                     _________ 
A rendező és a Rácz Tanya együttműködésének eredményeként a szombati napon RALLYE 
SPRINT MENÜVEL várjuk a versenyre érkező versenyzőket, csapattagokat. A kínálat: 
• Gulyásleves 750,-Ft vagy, 
• Húsleves, Rántott szelet hasábburgonyával és salátával, desszert 1350,-Ft 
Minden további egyéni igény esetén a Vendégek az Étlapról választhatnak kedvükre valót. 
 

Ha még nincs szállásod a versenyre: www.racztanya.hu ! 
 
 
 
6. KÖTELEZŐ REKLÁMOK__________________________________________ ____ 
Az adminisztratív átvételen kerül megadásra 
 
 
 
7. FORGALMI REND VÁLTOZÁS SZOMBATON – AZ ÁTVÉTELEK IDEJÉN           _ 
A magas nevezői szám, valamint az átvételeknek helyt adó Rácz Tanya területi korlátai okán, a 
szombati napon az alábbi szabályok lépnek életbe: 
 

• A Rácz Tanya területére kizárólag személyautók és versenyautók hajthatnak be, 
vontatmányok, trélerek nem. 

 
• Az A123 Kupára érkező csapatok az alábbiak szerint vehetnek részt az átvételeken 

 
- a helyszínre érkező vontatmányok az Orfű tetői egyenesben, az útpadkán sorakozhatnak, 

Sportbírói és rendőri irányítás mellett 
 

- miután a versenyautók lekerült a trélerről, felsorakoznak a Rácz Tanya bejáratánál, míg a 
szerelvények kötelesek elhagyni Orfű tetőt, és az orfűi strandparkolóban várakozhatnak 

 
- a versenyautók Rácz Tanyára történő beléptetését követően felsorakoznak a Technikai 

átvételre (és gépkönyvezésre) a térképen jelölt módon, és elvégzik az adminisztratív 
átvételt, majd a technikai átvételt.  
Az adminisztratív átvételen a versenyre nevezett ve rsenyz ők mindegyikének 
megjelenése kötelez ő, míg a technikai átvételen a versenyz ők megbízottja is 
bemutathatja az autót – nevezési lappal együtt! 

 
- azokat a versenyautókat, amelyek teljesítették az átvételeket, de érvényes műszakival nem 

rendelkeznek, a térképen jelölt helyen 10-15 autó/csoport bontásban, rendőri felvezetéssel 
kísérjük az orfűi strandparkolóba, ahonnan a szervizmatrica felragasztásával behajthatnak 
a 150m-re található szervizterületre.   

 
A szombati nap programjának balesetmentes és gördül ékeny lebonyolítása 
érdekében a fenti szabályozások, valamint a helyszí nen dolgozó Sportbírók és 
Rendőrök utasításainak betartása elengedhetetlen! Együtt működéseteket 
köszönjük! 
 
A fenti – 1. sz. Végrehajtási utasítást – a TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság vezetősége jóváhagyta: 
2011. 03. 16. 

 
 

Markó Tibor 
rendező 

 



 


