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1. BEVEZETÉS 
1.1 Bevezetés 
Az IS International – A123 Kupa a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által a 2012. évre 
kiírt Magyarország Országos Rallye Bajnokságoknak az FIA szabályokkal összhangban álló 
sportszabályai (RVSZ), a TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2012 szabályai, valamint 
a jelen Versenykiírás alapján kerül lebonyolításra. 
A Versenykiírás módosítása, kiegészítése kizárólag számozott, a rendez  vagy a 
Sportfelügyel k által kiadott végrehajtási utasítások formájában lehetséges. 
A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2012. évi szabályai megtalálhatók a sorozat 
honlapján: www.pecsiautosport.hu  
 
1.2 Útburkolat: A gyorsasági szakaszok útburkolata: 100% aszfalt. 
 
1.3 Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal teljes hossza: 
A verseny távja:    45,00 km 
Gyorsasági szakaszok száma:  5 
Az egyes gyorsasági szakaszok hossza: Gy.1.: 9,00 km; Gy.2.: 9,00 km 
Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 45,00 km (100,00%) 
Napok száma:     2 
1. nap:      átvételek + pályabejárás 
2. nap:      100% verseny + díjkiosztó  

 
 

2. RENDEZÉS 
2.1 Címek, melyekbe a verseny beleszámít: 

A TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 2012 ötödik futama 
A Magyarország 2012. évi MNASZ Amat r Rallye Kupa futama 
Külföldi résztvev k indulásával engedélyezett futam 

 
2.2 RSB engedély száma:    RSB 05/2012    
 
2.3 Rendez  neve, címe és elérhet sége: 
 Rendez  neve:     Marco Racing Team Kft. 
 Címe, elérhet ségei:    H – 7300 Komló, Pf. 76. 

Telefon és fax:     +36 30 479 3260 
E-mail:       marcoracingteamkft@gmail.com 
A rendezvény hivatalos honlapjai:  www.pecsiautosport.hu; www.duen.hu 

 
2.4 Rendez  Bizottság: 
 Vezet je:      Markó Tibor 
 Tagjai:      Markó Zoltán, Markóné Ági;  
        Kirsching János; Vida Gizella. 
  
2.5 Felügyel  testület: 
 Vezet :      Cselényi Balázs 
 Tagok:      Markó Zoltán, Kirsching János 
 
2.6 Megfigyel k és delegált személyek 
 MNASZ RSB megfigyel :   dr Szél Attila 
 
2.7 Vezet  tisztségvisel k 

Versenyigazgató (a verseny vezet  sportbírója): Vida Gizella 
 Biztonsági szolgálat vezet je:   Zöldi Zoltán (Mars Force Kft) 
 A verseny titkára:     Markóné Ági 
 Gépátvétel vezet je:    Markó Zoltán 
 Id mérés és értékelés vezet je:   Lovay Miklós 
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 Hírf nök:      Juhász Károly 
 
2.8 Versenyközpont helye és elérhet sége 
 2012. július 21. – átvételek és pályabejárás 
 Versenyiroda helye: Mecsextrém Park, Rendezvénysátor 
     Pécs – Árpádtet , Mecsextrém Park 
 Telefon:   +36 30 479-3260 
 GPS:   N46° 8,251; E18° 15,201 
 
 2012. július 22. - verseny 
 Versenyiroda helye: Remeterét, Parkoló - lakóautó 
 Telefon:   +36 30 479-3260 
 GPS:   N46° 6,722; E18° 11,170 
 
 
3. PROGRAM 
3.1  Az itiner kiadása: 

Itiner kiadása:  2012. július 21. szombat  12:00 - 16:00 
Versenyiroda helye: Mecsextrém Park, Rendezvénysátor 

     Pécs – Árpádtet , Mecsextrém Park 
 Telefon:   +36 30 479-3260 
 GPS:   N46° 8,251; E18° 15,201 

 
3.2  A shakedown-ra jelentkezés zárlata: 

Shakedown nem kerül megrendezésre 
 
3.3  Versenyiroda nyitva tartása: 

Versenyiroda m ködésének ideje: 
  2012. július 21. szombat  12:00 - 19:00 

2012. július 22. vasárnap  a verseny ideje alatt folyamatosan 
 
3.3  Hivatalos hirdet tábla – helyszín: 
 2012. július 21. – átvételek és pályabejárás 

Hirdet tábla helye: Mecsextrém Park, Rendezvénysátor 
     Pécs – Árpádtet , Mecsextrém Park 

ködés:   12:00 – 19:00 
 

 2012. július 22. - verseny 
Hirdet tábla helye: Remeterét, Parkoló - lakóautó 

ködés:   a verseny ideje alatt folyamatosan 
 

3.4  Pályabejárás ideje: 
2012. július 21. szombat  12:15 - 18:00 
A pályabejárási korlátozásokat jelen kiírás 9. pontjában és a 2. sz. 
MELLÉKLETBEN el írtak szerint KELL BETARTANI! 
 

3.5 Adminisztratív átvétel 
Id pontja:   2012. július 21. szombat  12:30 – 16:30 
Helyszín:   Versenyiroda, Mecsextrém Park, Rendezvénysátor 

 GPS:   N46° 8,251; E18° 15,201 
 

3.6  Gépátvétel – plombálás és jelölés, gépkönyvezés 
Id pontja:   2012. július 21. szombat  12:45 – 17:00 
Helyszín:   Versenyiroda, Mecsextrém Park, Rendezvénysátor 

 GPS:   N46° 8,251; E18° 15,201 
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3.7 Els  Felügyel  Testületi ülés 
Id pontja:   2012. július 21. szombat  17:30 
Helye:   Versenyiroda, Mecsextrém Park, Rendezvénysátor 
 

3.8 Rajtszám osztás, a verseny rajtlistájának közzététele 
Id pontja:   2012. július 21. szombat  18:30 
Helye:    Hirdet tábla 
 

3.9 A verseny rajtjának helye és ideje 
Id pontja:   2012. július 22. vasárnap  08:00 
Helyszín:   Itiner szerint 
GPS:   N46° 7,025; E18° 11,208 
 

3.10 Gyorsasági szakaszok tervezett rajtideje 
 Gy.1. Remeterét – Árpádtet  /1  08:00 
 Gy.2. Árpádtet  – Remeterét /1  10:30 
 Gy.3. Remeterét – Árpádtet  /2  13:00 
 Gy.4. Árpádtet  – Remeterét /2  15:30 
 Gy.5. Remeterét – Árpádtet  /3  17:30 

Figyelem! A fenti id pontok tájékoztató jelleg ek! A rendez  fenntartja magának 
a jogot, hogy a fenti id pontoktól eltérjen. A rendez  az egyes szakaszok 
rajtjának id pontját akár korábbi, akár kés bbi id pontra módosíthatja. 
A Gy.5.-öt követ en, a mez ny felvezetéssel visszavezetésre kerül a Remeterét 
környékén kialakított szervizparkba. A visszavezetést követ en a rendez  az útlezárást 
megsz nteti, így a versenyz k versenyautóval történ  további, immár a „felnyitott”, 
közúton történ  közlekedésének felel ssége magát a versenyz t terheli. 

 
3.11 Díjátadás 

Id pontja:   2012. július 22. vasárnap  kb. 20:00 
Helyszín:   Mecsextrém Park, a Parc Fermé-nél 
A rendez  az id pont módosítás jogát fenntartja. 
GPS:   N46° 8,162; E18° 15,179 
 
 

4.  NEVEZÉSEK 
4.1 El nevezési zárlat:  2012. július 9. (hétf ) 24:00 (postabélyegz  keltezése) 

 
4.2 Nevezési eljárás(ok): 

Érvényes el nevezés esetén a nevez  versenyz  köteles a rendez  által a 
versenyz knek postai úton megküldött, vagy a hivatalos web oldalakról 
(www.pecsiautosport.hu, www.duen.hu,) letöltött nevezési lap kitöltött, aláírt 
példányát, a nevezési díj befizetését igazoló (rózsaszín csekk) csekkszelvény 
eredeti példányával, vagy az eredeti csekkszelvény másolatával – EGYIDEJ LEG! 
(együtt) a rendez  részére a el nevezési zárlatig postai úton elküldeni, a 
következ  címre: 

 
MARCO RACING TEAM KFT 

7300 Komló, Tavasz u. 3. 
 

A nevezés leadásának dátuma, a postai bélyegz  kelte. A navigátor adatait az 
adminisztratív átvétel kezdetéig van joga a nevez  versenyz nek megadni.  
 
Az el nevezési határid t követ en HELYSZÍNI NEVEZÉSRE VAN LEHET SÉG! 
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4.3 Elfogadott nevezések száma, kategóriák 
A rendez  maximum 130 versenyz páros nevezését fogadja el a TR CONSULT Rallye 
Sprint Bajnokság versenyére. A rendez  a 2012. évi Rallye Sprint Bajnokság 
Alapkiírásában foglaltak szerint utasíthatja vissza a nevezéseket. 
 
Az IS International - A123 Kupa rendezvényre elfogadott járm vek henger rtartalom 
szerinti géposztály besorolása – a 2012 évi TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 
Alapkiírásában foglaltak szerint: 

 
kategória rövid meghatározása 

I. kategória legfeljebb 850cm3 

II. kategória nagyobb, mint 850, de legfeljebb 1150 cm3 

N1-H kategória N1 hátsókerék hajtás - technikai kiegészítés szerint  

N1-E kategória N1 els kerék hajtás - technikai kiegészítés szerint 

III. kategória nagyobb, mint 1150, de legfeljebb 1400 cm3 

A-1,6 kategória technikai kiegészítés szerint 

IV. kategória nagyobb, mint 1400, de legfeljebb 1610 cm3 

V. kategória nagyobb, mint 1610, de legfeljebb 2000 cm3 

VI-2WD kategória nagyobb, mint 2000cm3, 2WD (részletek az Alapkiírásban) 

VI-4WD kategória nagyobb, mint 2000cm3, és/vagy 4WD (részletek az Alapkiírásban) 

Licence kategória Rallye1 (ORB) érvényes vezet i licenc-szel rendelkez  versenyz k 

 
A TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 2012 sorozat versenyein, a bajnoki pontrendszer 
szerinti értékelés hivatalos kategóriáiba nevezett minden feltölt s és négy-kerékhajtású 
(4WD+Turbo) autót 34mm-es sz kít vel kell felszerelni (kötelez en), amelyet a kompresszor 
házához kell rögzíteni.  
 
4.4 Nevezési díjak 

El nevezési díjak (kizárólag az el nevezési határid ig): 
 a Rallye Sprint Bajnokság kategóriáiba: 25.000,-Ft (bruttó) 
 a Licences és az El futó kategóriákba: 28.000,-Ft (bruttó) 

 
Helyszíni nevezési díjak: 
 a Rallye Sprint Bajnokság kategóriáiba: 30.000,-Ft (bruttó) 
 a Licences és az El futó kategóriákba: 33.000,-Ft (bruttó) 

 
4.5 Fizetési feltételek 

A rendez  csak abban az esetben tekinti érvényesnek az el nevezést, ha a teljes egyéni 
nevezési díj befizetését igazoló szelvény, vagy annak másolata a nevezési laphoz 
mellékelve van, és ezek a dokumentumok az el nevezési zárlatig feladásra (postára 
adás) kerültek. A nevezési díjat a következ  címre kell küldeni: 

 
MARCO RACING TEAM KFT 

H-7300 KOMLÓ, TAVASZ U. 3. 
 

Minden, az el nevezési zárlat után, vagy hiányosan postára adott nevezés (5.000,-Ft) 
pótdíjat von maga után, melyet rajtengedély megvonás terhe mellett, az itiner átvételkor, 
vagy az adminisztratív átvételkor kell megfizetni. 
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A feladóvevény hátsó oldalán a befizetett összeget névre szólóan részletezni kell a 
kategória feltüntetésével. PL.: Osváth P. – Farnadi Á. – VI.-4WD 
 
4.6 Visszatérítések 

A hiányos, értelmetlen, a nevezési zárlat után elküldött nevezéseket a rendez  saját 
hatáskörében visszautasíthatja, vagy a nevez t a nevezési díj kétszereséig terjed  
pénzbüntetéssel sújthatja. Az ezen okokból visszautasított nevezések esetében a 
nevezési díj nem kerül visszatérítésre. 
 
Amennyiben egy versenyz páros, akinek a nevezését a rendez  elfogadta, de nem tud 
a versenyen részt venni, köteles a versenyt megel  2. nap 24:00 óráig (2012. július 
19., 24:00h) a rendez t err l - okának közlésével – írásban (e-mail) értesíteni. Ebben az 
esetben a rendez  a nevezési díj 75%-át köteles 30 napon belül visszatéríteni a 
nevez nek. A fenti határid n túli nevezés lemondás esetén a nevezési díj nem kerül 
visszatérítésre. 
 
 

5.  EXTRÉM-BIZTOSÍTÁS 
A TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 2012. évi sorozatának minden hivatalos, bajnoki 
versenyén a versenyz k által befizetett nevezési díj tartalmazza a nevezett 
versenyz páros mindkét tagja (vezet  + navigátor) extrém biztosításának díját. A 
biztosítást a verseny adminisztratív átvételén a biztosított versenyz k jelenlétében kötik 
meg a biztosítótársaság képvisel i.  
 
 

6.  REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 
A TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 2012 Alapkiírásában meghatározott rajtszámokat 
– a versenyre vonatkozó kötelez  matricákkal együtt – a versenyz k az adminisztratív 
átvételt követ en, rajtszám-osztáskor kapják meg. A rajtszámoknak a verseny teljes 
id tartama alatt a gépkocsin kell lenniük. Egy rajtszám hiánya 4.000,- Ft pénzbüntetést, 
két rajtszám hiánya kizárást von maga után. 
 
Az egyes versenyek rendez i a rajtszám és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
rajtszám-reklámokon (rajtszám + alatta és felette, 50x50cm-es kötelez en biztosított 
fehér felület a versenyautó mindkét oldali els  ajtaján) kívül további 6 db reklám 
viselését írhatják el  a résztvev knek, amelyek részére:  

 a versenyautó 4db sárvéd jének függ leges felületein egyenként 30x15sm-es 
felületen, 

 az els  szélvéd  fels  részén 15cm csík teljes felülete (a szélvéd  teljes 
szélességében) 

 a hátsó szélvéd  maximum 20x30 cm-es felület 
helyet kell biztosítani a versenyautókon. A rendez i reklámoknak ebbe a felületbe bele 
kell férniük. Ezek helyét, nagyságát és tárgyát a versenykiírásban, vagy a kiírásban 
megadott helyen, legkés bb az itiner átvételig hivatalos kiegészítés formájában (pl.: 
végrehajtási utasítás) egyértelm en kell közölni.  
A reklámok viselése semmilyen formában nem váltható meg. A reklámok nem 
el írás szerinti, nem rendeltetés és nem értelemszer  felragasztása és/vagy 
megcsonkítása, körbevágása esetén a rendez  jogosult a szabálytalanság 
azonnali korrigálásának kötelez vé tétele mellett 20.000,-Ft-ig terjed  
pénzbüntetés kiszabására. 
 

 
7.  GUMIABRONCSOK 

A TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 2012 vonatkozó szabályai szerint. A 
pályabejáráson használható gumiabroncsok: A KRESZ általános szabályai szerint. 
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8.  ÜZEMANYAG 
A TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 2012 sorozat szervez i és az egyes versenyek 
rendez i a versenyeken használtható üzemanyagok kérdését nem szabályozza.  

 
 
9.  PÁLYABEJÁRÁS 
9.1 Regisztrációs eljárás 

A rendez  minden versenyz  részére az itinerrel együtt azonosító számmal ellátott 
matricát ad ki, melyet a versenyz  a pályabejárás teljes id tartama alatt a szélvéd  
menetirány szerinti jobb fels  sarkában jól láthatóan felragasztva köteles viselni. A 
matrica fel nem ragasztása, vagy hiánya a pályabejárási szabályok megsértésének 
min sül. Amennyiben a pályabejárási matrica megsérül, vagy a versenyz páros autót 
cserél, a versenyz páros köteles a rendez l új matricát kérni.  
 

9.2 A pályabejárás id beosztása és szabályai: 
Lásd: jelen versenykiírás 2. sz. mellékeltét 

 
 
10.  ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL 
10.1 Adminisztratív átvétel helye 

ADMINISZTRTATÍV ÁTVÉTEL  
Id pontja:   2012. július 21. szombat  12:30 – 16:30 
Helyszín:   Versenyiroda, Mecsextrém Park, Rendezvénysátor 

 GPS:   N46° 8,251; E18° 15,201 
 

10.2 Bemutatandó dokumentumok: 
 Pilóta és navigátor licence - ha van 
 Vezet i engedély (jogosítvány – Pilóta) 
 Nevezési díj befizetését igazoló szelvény, vagy annak másolata 
 Nevezési lap (eredeti példány) minden adatának kiegészítése 

 
10.3 Az adminisztratív átvétel id terve: 

 
 
 

11.  GÉPÁTVÉTEL – plombálás és jelölés 
11.1 Gépátvételi helye és id terv 

TECHNIKAI ÁTVÉTEL 
Id pontja:   2012. július 21. szombat  12:45 – 17:00 
Helyszín:   Versenyiroda, Mecsextrém Park, Rendezvénysátor 

 GPS:   N46° 8,251; E18° 15,201 
 

11.2 A technikai átvételen bemutatandó a nevezett versenyautó és annak: 
 Érvényes gépkönyve (érvényes MNASZ és RTE gépkönyv elfogadott)  
 A versenyz k által használni kívánt bukósisakok (min. „E” jelzéssel ellátott) 
 A versenyz k által használni kívánt versenyruházat (egyrészes, zárt overál) 
 Elakadásjelz  háromszög 
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11.3 A technikai átvétel id terve: 

 
 
11.4 Versenyz k biztonsági felszerelései 

A technikai átvételen a nevezett versenyz knek be kell mutatniuk a használni kívánt 
ruházatuk minden részét, a sisakkal együtt, melyeknek meg kell felelniük a TR Consult 
Rallye Sprint Bajnokság 2012 vonatkozó el írásinak. 

 
 
12.  EGYÉB PROCEDÚRÁK 
12.1 Rajt ceremónia lebonyolítása és sorrendje  

Nem kerül lebonyolításra 
 

12.2 Rajtsorrend 
A TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 2012 évi versenyein a rajtszámok 1-t l 
kezd en, a következ  sorrendnek megfelel en kerülnek kiadásra: 
 
1. csoport  Abszolút els  10 rajtoló versenyz páros – a bajnokság állása szerint; 
2. csoport  VI. – 4WD kategória – a bajnokság állása szerint; 
3. csoport  VI. – 2WD kategória – a bajnokság állása szerint; 
4. csoport  V. kategória – a bajnokság állása szerint; 
5. csoport  IV. kategória – a bajnokság állása szerint; 
6. csoport  A-1,6 kategória – a bajnokság állása szerint; 
7. csoport  III. kategória – a bajnokság állása szerint; 
8. csoport  N1 kategória – a bajnokság állása szerint; 
9. csoport  II. kategória – a bajnokság állása szerint; 
10. csoport I. kategória – a bajnokság állása szerint; 
11. csoport Licence kategória – a rendez  által összeállított sorrendben. 
 
 

12.3 A gyorsasági szakasz(ok) rajtrendszere 
A rajthelyen a sportbírók a versenyz párosnak visszaszámolnak 30, és a 10 másodperc 
bemutatása után a rajtgépre mutatnak. A rajtgép másodperceket számolva (55mp-t l) 
számol „00mp”-ig, s ekkor gyullad ki a zöld rajtjel, melyre a versenyz páros rajtolhat. A 
lámpa zöldre váltásával a versenyz páros ideje elindul, melyet rögzítenek. 
A zöld lámpa felgyulladása után a versenyz páros saját idejének terhére állhat 
legkés bb 20 másodpercig a rajtban.  

 
A rendez  fenntartja annak lehet ségét, hogy a rajtoltatás s ségét a percenkénti 
id közökt l eltér en 40mp-re változtassa. Ebben az esetben a rajtjelet a rajtoltató 
sportbíró adja kézjelével. 
 
A gyorsasági szakaszon – kizárás terhe mellett – a mozgó versenyautóban 
tartózkodó versenyz knek a bukósisak, és a versenyz i ruházat viselése, valamint 
a biztonsági öv rendeltetésszer  használata kötelez . (Rajtjelz  táblától, a STOP 
tábláig). A versenyz párosnak az el bb leírtaknak megfelel en rajt kész 
állapotban kell a rajtel készít ben megjelenni, úgy, hogy a várható rajtidejükben 
elrajtoltathatók legyenek. Amennyiben egy versenyz páros a várható rajtidejében, 
a nem megfelel  (rajt-kész) felkészültsége, állapota miatt nem rajtoltatható el, úgy 
id büntetésben részesül, a rajtkésleltetésnek megfelel  mértékben. 
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12.4 Etap útvonalak, FELVEZETÉS 
A verseny folyamán egyetlen etap útvonal üzemel: 
2012. július 22. (vasárnap) reggel 
A Parc Fermé (Mecsextrém Park) és a szervizterület (Remeterét és környéke) között, 
rend ri biztosítással. 
 

A FELVEZETÉS EGYSZER, EGY ID BEN, „VONATOZÁSSAL” TÖRÉNIK MEG. 
EZÉRT MINDEN VERSENYZ T KÉRÜNK, HOGY 

2012. JÚLIUS 22-én REGGEL 6 ÓRAKOR 
JELENJEN MEG A PARC FERMÉNÉL! 

AZ A VERSENYZ , AKI LEKÉSI A FELVEZETÉST CSAK EGYÉNI MÓDON, ÉS 
KERÜL  ÚTON TUD ELJUTNI A SZERVIZTERÜLETRE. 

 
A FELVEZETÉS SORÁN A MEGENGEDETT MAXIMÁLIS SEBESSÉG 70km/h. 
EL ZNI, ILLETVE LEMARADNI, A FOLYAMATOS HALADÁST AKADÁLYOZNI 
KIZÁRÁSIG TERJED  BÜNTETÉS TERHE MELLETT SZIGORÚAN TILOS! 
(A Licence kategória valamint az el futók részére sem a Parc Fermé használata, sem a 
felvezetésen való résztvétel nem kötelez .) 
 

12.5 Cél ceremónia lebonyolítása 
Nem kerül lebonyolításra 
 

12.6 Szuperspeciál szakaszok lebonyolítása és rendje 
Nem kerül lebonyolításra 
 

12.7 Egyéb speciális eljárások/tevékenységek beleértve a rendez  promóciós 
tevékenységét 

 
Az IS International – A123 Kupa rendezvényen a vagyoni érték  jogok 
hasznosítása (így pl. a vendéglátói, kereskedelmi, illetve reklámtevékenység joga) 
kizárólag a rendez t illeti. Ezen jogok feletti rendelkezésre kizárólag a Marco 
Racing Team Kft jogosult.  
 

 
12.8 Balesetek esetén alkalmazandó eljárások 

A balesettel érintett járm  vezet je, amennyiben a baleset olyan helyen következik be, 
ahol néz k helyezkedtek el, vagy helyezkedhettek el, köteles a járm vel azonnal 
megállni és körültekint en meggy dni arról, hogy a baleset folyamán megsérült-e, 
vagy veszélybe került-e valaki. Amennyiben igen, köteles részükre segítséget nyújtani. 
Amennyiben személyi sérülés történt, a vezet bírót értesíteni kell, és lehet séghez 
képest gondoskodni kell a nyomok meg rzésér l. 
A versenyz  a versenyt nem folytathatja, a helyszínt csak az intézked  rend r 
engedélyével hagyhatja el. 
Ha nem tartja be ezt a szabályt, az esemény Felügyel  Testülete a felel s 
versenyz párosra büntetést róhat ki, amely akár a kizárást is jelentheti. 
 

Baleseti és biztonsági követelmények 
1. Baleset esetén a balesetben érintett, ill. az újabb helyszínre érkez  versenyz k 

kötelessége segítséget nyújtani a sérülteknek és biztosítani, hogy a biztonsági 
szolgálat riasztása megtörténjen amilyen gyorsan csak lehetséges. 

2. A baleset helyszínére ér  els  versenyz knek meg kell állniuk és tájékoztatni kell 
a következ  járm vet minden részletr l. 

3. A következ  járm nek le kell adnia az alábbi információkat a következ  rádiós 
ponton, amely lehet a végs  állomás is. 
 Az érintett versenyz k rajtszáma 
 Hány versenyz , vagy néz  sérült és hogyan 
 Hány versenyz , vagy néz  szorult be, vagy van az autón kívül 
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 A baleset helye pl. a legközelebbi itiner jel, vagy kilométer 
 Bármely egyéb alapvet  információ, pl. t z, víz 

4. A további autóknak is meg kell állniuk, ha a piros zászló jelzést ad a helyszínen 
posztoló sportbíró. 

5. A gyorsasági szakaszon megálló minden versenyz  köteles kihelyezni az 
akadályt jelz  piros háromszögét legalább 100 m-rel a megállás helye el tt, akkor 
is, ha az út szabad maradt. 

6. A rendezvény els segély telefonszáma: +36 20 / 966 4699 
 

12.9 A rendez  megtiltja a versenyz knek a verseny ideje alatt a verseny által érintett 
területek mindegyikén, a pályán vagy versenyen kívül körök leírását az autóval! A 
szabály megszegését a Felügyel  Testület kizárásig terjed en bünteti.! 

 
12.10 A vadászati jog mindenkori jogosultja a vadászterületér l származó vad által a 

versenyen részt vev  gépjárm vekben okozott károkat a Polgári Törvénykönyvr l szóló 
1959. évi IV. törvény 345. §. (3) bekezdése értelmében kizárja. 

 
12.11 A versenykiírás megjelenését l a verseny kezdetéig (2012.07.21.) terjed  

id szakban a verseny helyszínén (6603.sz. út) bárminem  teszt tevékenység, és 
versenyjárm vel történ  áthaladás is TILOS! és egyben azt a rendez  a 
pályabejárás szabályainak megszegésének tekinti. Ilyen esetben a rendez  
jelentése alapján a Felügyel  Testület kizárásig terjed  büntetéssel sújthatja a 
vétkes versenyz t. 

 
12.12 Az IS International – A123 Kupa rendez jének nyomtatásban, illetve elektronikus 

formában megjelen  kiadványaival kapcsolatban minden jog fenntartva, beleértve a 
kiadványok rövidített, illetve b vített kiadásának jogát. A Marco Racing Team Kft írásbeli 
hozzájárulása nélkül sem a teljes kiadványok, sem azoknak egyes részletei semmiféle 
formában nem publikálhatók és semmilyen nyilvános el adás formájában nem 
közölhet k. 

 
12.13 Az IS International – A123 Kupa rendezvényen a vagyoni érték  jogok hasznosítása 

(így pl. a vendéglátói, kereskedelmi, illetve reklámtevékenység joga) kizárólag a 
rendez t illeti. Ezen jogok feletti rendelkezésre kizárólag a Marco Racing Team Kft 
jogosult. 

 
12.14 Az IS International – A123 Kupa rendezvényen a média akkreditációval 

kapcsolatban az RSB Média Bizottsága által kiadott szabályok az irányadók. 
 
12.15 Az IS International – A123 Kupa rendez je ezúton is, illetve bárki számára 

hozzáférhet  és látható egyéb módon is, a rendezvényen bármilyen min ségben részt 
vev  személy tudomására hozza, hogy a versenyen való részvétel jogával mindenki 
saját felel ssége tudatában él, résztvev t ér  esetleges kárért, sérülésért a rendez t és 
a rendezvényen dolgozó munkatársait semmilyen felel sség nem terheli. Az esetleges 
kár okozója – legyen az a versenyre nevezett versenyz , vagy bármilyen egyéb módon 
és min ségben a rendezvényen résztvev  személy – a rendez vel, a rendezvényen 
dolgozó sportbírókkal, rendez kkel szemben minden nem  jogi-, és anyagi 
követelésér l lemond, s a kár rendezésének minden következményét magára nézve 
kötelez  jelleg nek tekinti, vállalja. 

 
12.16 Hivatalos id  a verseny alatt 

Hivatalos id  a verseny egész ideje alatt: Az id zónára érvényes, Globális 
Helymeghatározó Rendszer (GPS) által sugárzott id . 
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13.  HIVATALOS SZEMÉLYEK AZONOSÍTÁSA 
Vezet bíró:    piros szín  mellény 
Sportbírók:    fehér szín  mellény 
Biztonsági és pályafelügyel k:  sárga és zöld szín  mellény 
 
 

14.  DÍJAK 
Díjátadás   
Id pont:    2012. július 22. kb. 20:00 órától (tájékoztató jelleg !) 
Helyszín:    Mecsextrém Park, a Parc Fermé-nél  
 
A versenyen a rendez  az alábbi díjakat adja ki: 
 abszolút értékelésnél:  1-3. helyezett párosok mindkét tagjának 
 kategóriák értékelésénél:  1-3. helyezett párosok mindkét tagjának 
 Lada Kupa értékelésénél:  1-3. helyezett párosok mindkét tagjának 
 Licence kategória értékelésénél: 1-3. helyezett párosok mindkét tagjának 

(a kategóriák abban az esetben kerülnek díjazásra és értékelésre, ha legalább három 
autó szabályosan elrajtolt, és a vonatkozó kiírások másként nem rendelkeznek) 
 
 

MINDEN VERSENYZ  RÉSZÉRE BALESETMENTES ÉS EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁN: 
 

az 
 

 IS International – A123 Kupa rendez bizottságának nevében 
 
 
 
 
 

 
 

Markó Tibor 
A rendez  képvisel je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen versenykiírás a TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 2012. évre jóváhagyott és 
érvényben lév  szabályaival összhangban készült, és került kiadásra.    2012. július. 02. 



IS International – A123 Kupa                                                                       Pécs - Árpádtet , 2012. július 21-22. 
 

TR Consult Rallye Sprint Bajnokság 2012 
17 

 

1. SZ. MELLÉKLET: TÉRKÉPEK 
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2. SZ. MELLÉKLET: PÁLYABEJÁRÁS  
1. A pályabejárás id beosztása: 
2012. július 21. szombat  12:15 – 18:00 
 
 
2. Speciális, a pályabejárásra vonatkozó el írások 
Haladási irány és bejárás számának korlátozása 

 A rendez  a pályabejárás során mindkét szakasz menetiránya szerinti közlekedést 
engedélyezi!  

 
 A pályabejárás teljes ideje alatt kötelez  a tompított fényszóró használata! 

 
 A sávelhagyással történ  közlekedés (ideális íven autózás az ellenkez  menetirányú 

sávon keresztül) a pályabejárás szabályainak súlyos megszegésének min sül. 
 

 A pályabejárás során a Magyar Köztársaság közlekedés rendjét, valamint a 
magánterületi utakon érvényben lév  korlátozásokat feltétel nélkül be kell tartani.  

 
A gyorsasági szakaszok a pályabejárás idején nem lezárt útszakaszok, ezért itt 
számítani kell arra, hogy a közlekedés más résztvev i is használják ezeket az utakat. 
 
A pályabejárás kiírásban rögzített szabályait megsért  versenyz kre a rendez  
pénzbüntetést l a rajtengedély megvonásáig terjed  büntetést is kiszabhat. 
A pénzbüntetés mértéke maximum: 15.000,- Ft. 

 
A pályabejáráson vagy a pályabejáráson kívül a verseny hivatalos útvonalán bizonyítható 
módon balesetet, vagy vagyoni kárt okozó, vagy súlyos közlekedési szabálysértést elkövet  
versenyz k rajtengedélyét a rendez  köteles megvonni a nevezési díj visszafizetése nélkül. 
 
A versenyre benevezett versenyz k részére ezúton is hangsúlyozzuk, hogy a 
pályabejárás nem edzés! A vonatkozó KRESZ és egyéb szabályokat szigorúan be kell 
tartani, ügyelve a többi közleked  biztonságára és jogainak tiszteletben tartására. 
 
 
3. Pályabejáró gépkocsi 
A pályabejárásra utcai és széria autók egyaránt használhatóak. (RVSZ I. fej. FIA Regionális 
Rallye Bajnokságok szabályai, 20.1 pontjai szerint) 
 
Pályabejáró gépkocsikra vonatkozó korlátozások: 

 CSAK UTCAI AUTÓ HASZNÁLATA ENGEDÉLYEZETT 
 A PÁLYABEJÁRÁST VÉGZ  GÉPKOCSIBAN MAXIMUM 2 F  TARTÓZKODHAT! 
 Sorozatgyártású gépkocsik 
 A kipufogórendszer szériagyártású, melynek maximális zajszintje Magyarországon 

érvényes érték t réshatárán belül van 
 Két kiegészít , közútra homologizált fényszóró engedélyezett 
 Egy könny  interkommunikációs rendszer használható sisak nélkül 

 
 
4. Sebesség ellen rzés 
A rendez  a pályabejárás ideje alatt – Stalker PRO ill. Kustom Pro Lite (széria szám: 200-
2072-00) típusú és Bushnell Speedster Series II Radar Gun 101900 típusú hitelesített 
radarkészülékekkel - sebesség ellen rzést végez. A sebesség túllépését a pályabejárási 
szabályok megsértésére vonatkozó büntetéssel sújtja a rendez . A büntetéseket a rendez  
javaslata alapján a Felügyel  Testület szabja ki. (pénzbüntetés, rajtengedély megvonás) 
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A gyorsasági szakaszon,  amennyiben a KRESZ alacsonyabb sebességet nem ír el  – 
a rendez  70 km/h-s sebességkorlátozást ír el ! 
 
El írt sebességhatár túllépése:  20%-ig    5.000-, Ft 
     21 – 35 %  között   10.000,- Ft 
     36 – 50 %  között   20.000,- Ft 
     51 % felett rajtengedély megvonás 

 
 

5. Pályabejárás ellen rzése 
A pályabejárás szabályainak betartását, a közúton való közlekedést a versenykiírás 
megjelenését követ en, valamint a pályabejárás ideje alatt a Rendez  és az alábbi 
személyek ellen rzik és jelentésük alapján a rendez  büntetést szabhat ki: 
 Rendez  bizottság tagjai; 
 Marco Racing Team munkatársai; 
 Baranya Megyei Rend r F kapitányság jár rei; 
 Pécs Város Rend rkapitányságának jár rei; 
 Mecsekerd  ZRT és az érintett Erdészeti Igazgatóság munkatársai 
 A területileg érintett Vadásztársaságok tagjai 

 
A pályabejárás alatti gyorshajtás esetén a rendez  jelentése alapján a Felügyel  Testület 
büntetést szabhat ki, a versenykiírásban részletezettek szerint. Ennek a büntetésnek a 
nagyságát a rend rség által kiszabott esetleges büntetés nem befolyásolja. 
A pályabejárás alatt elkövetett egyéb szabálysértések vagy jelent s mérték  gyorshajtás 
jelenthet  a Felügyel knek. 
 
 
6. Gumiabroncsokra vonatkozó el írások a pályabejárás idején 
Rendez  nem szabályozza a pályabejáráson használható gumiabroncsokat. 
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3. SZ. MELLÉKLET: RAJTSZÁMOK ÉS REKLÁM 
A versenyautókon elhelyezend  reklámok tartalmát és helyét a rendez  az adminisztratív 
átvétel kezdetéig Végrehajtási utasítás formájában közli a nevez kkel. 
Az alábbi ábrán kerülnek bemutatásra azok a felületek, amelyeket versenyre nevezett 
versenyz knek kötelez  fenntartaniuk versenyautóikon a sorozat, ill. a verseny „kötelez -
reklámai” számára. 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZERVIZPARK 
Helyszín:  Remeterét zárás +1,0km Lapis irányába  
Nyitva tartás:  2012. 07. 22., 06:00 – a verseny végéig 
GPS:   N46° 6,675; E18° 11,089. 
 
A szervizterület vezet je: KIRSCHING JÁNOS +36 70 330 9074 utasításait – kizárásig 
terjed  büntetés terhe mellett - maradéktalanul be kell tartani! 
 

 A szervizpark területére behajtott szervizautók a park területét a nap folyamán 
bármikor elhagyhatják, azonban ebben az esetben a nap folyamán újbóli 
behajtásuk nem engedélyezett. 

 
 A szervizpark Remeterét és környékén kerül kialakításra, a terület beosztását az ott 

dolgozó sportbírók ismertetik. 
 

 A szervizterületre minden nevezett versenyautóhoz 1 MATRICÁVAL RENDELKEZ  
szerviz járm vet lehet beállítani. Abban az esetben, ha matrica nélküli szerviz, vagy 
kiszolgáló járm  áll a szervizterületen, a renitens járm höz tartozó versenyz t 1 perc 
id büntetéssel sújtja a rendez , majd felszólítja a terület elhagyására. Ha ennek a 
járm  vezet je nem tesz eleget, a hozzá tartozó versenyz t a Felügyel  Testület a 
versenyb l kizárja. 

 
 A szervizponyva használata kötelez . A szervizparkban a nevez k kötelesek 

gondoskodni a keletkez  hulladékok tárolásáról (szemeteszsák) és a versenyt követ  
elszállításáról. 

 
Szervizautók beállása a szervizparkba: 2012. július 22. 06.00h-tól – 08.00h-ig 
 
A szervizparkban büfé üzemel. A TALABÉR BÜFÉ megszokott min séggel és többek 
között frissen sült rántott hússal várja az éhez  versenyz ket, csapattagokat. 
 

 A rendez  a trélerek számára külön parkolót alakít ki a Mecsextrém Park területén. A 
verseny ideje alatt a trélereket kizárólag itt lehet tárolni. A szervizterületen trélert 
parkolni TILOS! A szabályt megszeg  csapat versenyz jét 1 perc id büntetéssel 
sújtja a rendez , majd felszólítja a terület elhagyására. Ha ennek a csapat nem tesz 
eleget, a hozzá tartozó versenyz t a Felügyel  Testület a versenyb l kizárja. 

 
 A rendez  biztonsági szolgálattal ellen rizteti a területet, de az ott hagyott értékekért 

anyagi felel sséget nem vállal. 
 
Szervizparkokra vonatkozó egyéb pontok 

 A versenyz párosokhoz tartozó személyzet (szervizgépkocsik személyzete, 
csapatvezet k stb.) köteles a rallye szabályait, illetve a tisztségvisel k utasításait 
feltétel nélkül betartani. Mindezen személyek magatartásáért a nevezett versenyz  
viseli a felel sséget a verseny teljes id tartama alatt.  

 
 A szerviz és javítás helyszínén minden versenyautó alá egy 5 x 3 méter méret  

benzin- és olajálló m anyag lapot (leplet) kell leteríteni. A szervizszemélyzetnek 
rendelkeznie kell egy minimum 150 literes szemeteszsákkal, amelybe az esetleges 
hulladékot köteles összegy jteni. Minden javítás helyszínén jól látható és könnyen 
elérhet  helyen a szervizcsapatoknak min. 5 kg-os t zoltó készüléket kell 
kihelyezni. Ezen szabályok betartását ténybírók ellen rzik és a szabályt megszeg ket 
a Felügyel  Testület bünteti.  

 
 A versenyt követ en, a csapatok, a verseny alatt általuk termelt hulladékot 

(szemetet) kötelesek elszállítani. A rendez  a szabály betartását ellen rzi, és a 
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szabály megszegését rögzíti (fénykép, jegyz könyv), amely alapján a bajnokság 
további versenyein 10.000,-Ft-ig terjed en pénzbírságot szab ki, rajtengedély 
megvonás terhe mellett. 

 A rendez  tankolási zónát NEM jelöl ki. Engedélyezi a szervizpark területén a 
tankolást. A tankolás teljes felel ssége a versenyz ket terheli. A tankolás 
helyszínén kötelez  kihelyezni 1 db t zoltó készüléket. (min. 5 kg) 

 
Mindennem  kereskedelmi tevékenység a kijelölt szervizhelyeken szigorúan tilos! A 
kereskedelmi, promóciós és/vagy egyéb tevékenységet végz  gépjárm vek csak a 
rendez  által engedélyezett és egyeztetett helyen tartózkodhatnak. 
A csapatok promóciós tevékenységet a saját szervizterületükön belül díjmentesen 
végezhetnek. Kereskedelmi tevékenység valamint plusz járm vek behajtásának 
lehet sége, valamint a szabályban meghatározottnál nagyobb terület  szervizhely 
igénybe vétele, csak a rendez vel kötött külön üzleti megállapodás után lehetséges! 
 
FIGYELEM! 
A SZERVIZPARK KÖZVETLEN KÖZELÉBEN TALÁLHATÓ KÉTSÁVOS ÚTSZAKASZON 
(PÉCS - ORF  összeköt  út), ÉS ANNAK SZÉLÉN A VERSENY IDEJE ALATT 
KIZÁRÓLAG AZ ÉRVÉNYBEN LÉV  SZABÁLYOK SZERINTI PARKOLÁS 
LEHETSÉGES! A SZABÁLYTALANUL, A FORGALMAT AKADÁLYOZÓ MÓDON 
PARKOLÓ JÁRM VEKET A REND RSÉG MEGBÍRSÁGOLJA, ELSZÁLLÍTTATJA!  
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