
MNASZ engedélyezés folyamatban
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A  versenykiírás az FIA nemzetközi sportkódex és függelékei, az MNASZ RVSZ, kiírásai alapján 
készült. A versenykiírás módosítása, kiegészítése kizárólag számozott, a rendező által kiadott 
végrehajtási utasítások formájában lehetséges.

A kiírás nyilvánossá tétele, nevezések kezdete: 2012-08-29 Szerda 22:00
Nevezési zárlat: 2012-09-10 Hétfő 24:00
Nevezési lista közzététele: 2012-09-13 Csütörtök 22:00-ig
Itiner kiadás: 2012-09-15 Szombat 10:00-15:00-ig
Helyszíne: Adminisztratív átvételi helyszín
Adminisztratív átvétel: 2012-09-15 Szombat 10:00-15:00-ig
Navigátorok adatainak zárlata: Adminisztratív átvételen
Helyszíne: Porrogszentkirály Művelődési ház Fő u. 184.
Pályabejárás: 2012-09-15 Szombat 10:00-15:00-ig                       

1.Nap Szervízparkba történő beállás: 2012-09-15 Szombat 10:00-15:00-ig
Helyszín: Porrogszentkirály  térkép szerint
Gépkönyvezés: 2012-09-15 Szombat 10:00-15:00-ig
(A technikai átvétel helyszínén, azzal egyidőben)
Helyszín: Szervízpark - Térkép szerint
Adminisztratív átvétel: 2012-09-15 Szombat 10:00-15:00-ig
Helyszín: Porrogszentkirály Művelődési ház Fő u. 184.
Műszaki nyilvántartásba vétel: 2012-09-15 Szombat10:00-
15:00-ig
Helyszín: Szervízpark - Térkép szerint
Sajtó akkreditáció: 2012-09-15 Szombat 10:00-12:00-ig
Helyszín: Porrogszentkirály Művelődési ház Fő u. 184.
Versenyzői eligazítás,rajtszámosztás: 2012-09-15 Szombat 15:30
Helyszín: Porrogszentkirály Művelődési ház Fő u. 184.
Végleges rajtidők kifüggesztése: 2012-09-15 Szombat 15:30
Helyszín: Szervízpark - Térkép szerint
Minimum vizsga:(az arra kötelezetteknek) 2012-09-15 Szombat 16:00
Helyszín: Porrogszentkirály Művelődési ház Fő u. 184.
Verseny  rajtja (1.gépkocsi) 2012-09-16 08:00 
Verseny célja (1.gépkocsi) 2012-09-16 17:00
Ideiglenes eredménylista kifüggesztése: 2012-09-16 17:30
Helyszín: Szervízpark hivatalos hirdetőtábla
Óvási idő vége: 2012-09-16 18:00
Díjátadó: 2012-09-16 18:00
Helyszín: Porrogszentkirály Művelődési ház Fő u. 184.

2.1 A verseny az alábbi szabályok szerint kerül lebonyolításra:
· - MNASZ RVSZ 
· - Jelen versenykiírás

2.2 Rendező neve: Gáz 2000 Kft
 

Bevezető:

Program:  Porrogszentkirály Rallyesprint

 Porrogszentkirály Rallyesprint
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2.3 Elérhetőségek:

Gáz 2000 Kft 1125, Budapest, Diana köz 6.
Telefon: 20/926-4197
Fax.: 74/675-493
Email: furedia@t-online.hu

2.4 Rendező bizottság:

Vezetője: Füredi András 20/9264197
Tagjai:

Szabó Krisztián 30/3223001
Stadler Beáta 30/3677991
Závodi Miklós 30/2471474

2.5 Tisztségviselők:

Versenyigazgató: Stigelmayer József 30/2270781
Technikai felügyelő: Hetesi Miklós 30/2047575
Biztonsági vezető: Závodi Miklós 30/2471474
Versenytitkár: Stadler Beáta 30/3677991

Szemes Johanna 30/3717161
Versenyiroda vezető: Stadler Beáta 30/3677991
Gépátvétel vezető: Hetesi Miklós 30/2047575
Értékelés vezető: Závodi Miklós 30/2471474
Időmérés vezető: Boros Lajos 70/2650819
Sajtófőnök: Stadler Beáta 30/3677991
Hírfőnök: Juhász Károly 30/9469403

2.6 Útfelület, napok, gyorsasági szakaszok

A verseny távja: 5 x 9,5 km 
Gyorsasági szakaszok száma: 4+1 szponzor futam 
Futamok száma: 4+1
Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 47,5  km 
Etapok teljes hossza: 0 km ( oda-vissza rendszer )
Napok száma: 1
1.Nap: 100% aszfalt

2.7 Versenyiroda, hirdetőtábla helye, működési ideje:

2.7.1 Versenyiroda helye: Porrogszentkirály Művelődési ház Fő u. 184.
Működési ideje: 2012-09-15 Szombat 10:00-15:00-ig

2.7.2 Hirdetőtábla helye: Szervízpark-büfé

Működési ideje: 2012-09-15 10:00-16:30
2012-09-16 16:00-18:00

2.8 Parc Ferme
Rajt elötti: Nincs
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3.1 Nevezési eljárás:
Nevezések kezdete: 2012-08-29 Szerda 22:00
Zárlata: 2012-09-10 Hétfő 24:00
A nevező köteles a hivatalos honlapokról (  ) 
letöltött nevezési lapot kitöltve, legkésőbb a zárlatig vissza kell jutatni  a  rendezőnek a 
74/675-493-as fax számra. 
A navigátorok adatait legkésőbb az adminisztratív átvétel kezdetéig lehet megadni.

3.2 Elfogadható nevezések, géposztályok:
A rendező  nevezését fogadja el a rendezvényre.
A  kupasorozatban elfogadott járművek csoport és géposztály besorolása:
A-csoport 1-7 géposztály 
H-csoport 1-7 géposztály
N-csoport 1-3 géposztály
Licence 1-2 géposztály
Licence/Historic  géposztály

3.3 Nevezési díj összege:
Előnevezési díj:
A-H-N Licence, Licence/Historic csoportok részére:
25.000.-ft

Helyszíni nevezési díj:
30.000.-ft
Előfutó nevezési díja:
30.000.-ft
A feltüntetett díjak rendezői reklámmal értendőek, reklám nélküli díjszorzó : 2
A díjak tartalmazzák az Áfá-t,  1 db itinert,1db menetlevelet.

3.4 A nevezések érvényessége

  Závodi Miklós József, K&H Bank, 10400669-87766576-66561007
A nevezés akkor érvényes, ha a kitöltött nevezési lapot faxon vagy emailen a 
rendező részére eljuttaják a következő elérhetőségek egyikére:
Fax: 74/675-493
email: zavodim@gmail.com

A  közleményben fel kell tüntetni a nevezőket, és a géposztályt is, ellenkező esetben a                     
nevezés érvénytelen!  Az adminisztratív átvételen a párosoknak igazolniuk kell a pénz                                                                       
befizetését vagy az átutalást.

3.5 Visszatérítések
Amennyiben a versenyzőpáros a nevezési díjat elküldte, de nem jelenik meg az adminisztratív            
átvételen (ezáltal nem vesz részt a versenyben) a nevezési díj 70%-át a rendező a következő      
futamon jóváírja. (részletezve az alapkiírásban)

3.6 Reklámok, azonosítók
Azonosítók: A rajtszámokat a versenyzők a rajtszám osztáskor                        
kapják meg. A rajtszámoknak a verseny ideje alatt a gépkocsikon kell lenniük. 
Egy járművön kizárólag egy-egy rajtszám szerepelhet. A technikai átvételen egyéb              
rajtszámokat eltávolíttatja a rendező.
A technikai átvételi eljáráson kizárólag tiszta gépkocsival lehet megjelenni. Az autót                   

www.facebook.com/porrogszentkiraly-rallyesprint

maximum 80 versenyzőpáros

A 2012-09-10 24:00 óra után átutalt előnevezéseket kizárólag helyszíni díjra                         
kiegészítve fogadja el a rendező!

 (max: 5 páros ) 

Ezen a versenyen a nevezési díjakat átutalással vagy befizetéssel fogadja el a rendező a               
következő számlaszámra:

3  Nevezések:  Porrogszentkirály Rallyesprint
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4.1 Regisztráció:
Az itiner átvételekor a versenyzők pályabejáró kártyát kapnak, melyet kötelesek a                           
rajt és célhelyen a sportbíróknak átadni ellenörzésre. 
A kártyán jelölik a sportbírók a kötelező pályabejárások számát. 
Az itiner átvételen kapják meg a versenyzők a szervízkártyát is, melyet a szervízbeálláskor a             
sportbíróknak be kell mutatni. Egy páros maximum kettő szervízkártyát  kaphat.  

4.2 Pályabejárás ideje, száma:
A rendező minimum 2  pályabejárásra kötelezi a résztvevő párosokat irányonként, m e l y n e k              
tényét   pályabírók ellenőrzik. A pályabejárás alatt a szakasz NEM lesz a forgalom elől elzárva,                       
e z é r t  a  K R E S Z  b e t a r t á s a  k ö t e l e z ő .  A b b a n  a z  e s e t b e n  h a  e g y                                          
versenyzőpáros a  pályabejáráson balesetet    okoz, a rendező azonnali hatállyal               
kizárja! A pályabejáráson sebességet mér a rendező-büntetési tételek az I.sz. V.U.-ban !! 

4.3 Pályabejárások idejei:
2012-09-15 Szombat 10:00-15:00-ig    

4.4 Pályabejáró gépkocsik:
Pályabejárás kizárólag utcai, széria gépkocsikkal engedélyezett, még akkor is, ha a                    
versenyautón rendszám van.

MENETREND:
2012-09-15 Szombat 1.Érkezés a szervizparkba .

2.Érkezés az adminisztratív helyszínre,
3.Adminisztratív átvétel
4.Technikai átvétel a szervízparkban
- közben pályabejárási idő
5. Minimum vizsga 

  2012-09-16 Vasárnap
Pályazár: 07:00
Rajt: 08:00
Cél (utolsó autó) 17:00
Díjátadó: 18:00

5.1 Rajtrendszer
Valamennyi szakaszon a párosoknak úgy kell megjelenni, hogy a várható r a j t i d e j ü k b e n               
elrajtoltathatóak legyenek. A rajteljárás rajtórával történik. Az óra automatikusan számol          
00 mp-től 59 mp-ig. A versenyző rajtideje, amikor az óra 00 mp-re vált. A sportbíró kézzel               
beinti a párosnak a 30mp, 15mp, 10mp időt, majd a rajtórára mutat. Az óra váltásakor              
(00mp) kell a versenyző elrajtoljon. A versenyző kérheti a rajtbírótól a kézi rajtoltatást is. A rajtok           
1 percre követik egymást. Indokolt esetben ez az idő lehet 2 perc is.

5.2 Sebességmérés
A pályabejáráson a rendező méri a versenyzők haladási sebességét. A megengedett sebesség 
lakott területen 40 km/ óra, Lakott területen kívül 70 km/óra - abban az esetben ha a kihelyezett            
KRESZ-táblák ennél kisebb értékre nem köteleznek.  A sebességtúllépés büntetési tételeit a                     
késöbb kiadott 1.számu VU tartalmazza, a sebességmérő berendezés típusával és a mérést          
végző személyek neveivel együtt. A kirótt büntetés be nem fizetése a rajtengedély                             
megvonásával jár-ez esetben a nevezési díj nem jár vissza.
A rendező felhívja a figyelmet ,hogy a bejárást minden páros fokozott figyelemmel végezze el.              
A tiltott tréningeken való részvétel azonnali kizárással jár.(Pályabejárási időszakon kívüli             
pályán tartózkodás) Tiltott tréning ideje: 2012-08-29 -től a bejárás hivatalos kezdési                             
időpontjáig, majd a bejárás végétől a verseny kezdetéig.  

4 Pályabejárás:

5 A verseny lebonyolítása:  Porrogszentkirály Rallyesprint
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5.3 Hivatalos személyek jelzései:

Sportbírók, pályabiztosítók: Sárga színű mellény, fehér színű (MNASZ) mellény
Mentő személyzet: Piros színű felszerelés
Rescue személyzet: Narancs színű felszerelés

5.4 Eljárás baleset esetén:

Ha a versenyen résztvevő versenyző érintett egy olyan balesetben, amelyben egy néző                     
személyi sérülést szenved, az érintett versenyzőnek jelentenie kell ezt, az itinerben                    
megjelölt legközelebbi rádiós biztonsági pontnak.A balesettel érintett jármű vezetője,                      
amennyiben a baleset olyan helyen következik ,ahol  nézők helyezkedtek e l ,  vagy                          
helyezkedhettek el, köteles a járművel azonnal megállni és körültekintően meggyőződni                 
arról, hogy a baleset folyamán megsérült-e,vagy veszélybe került-e valaki. Amennyiben igen,                                  
köteles részükre segítséget nyújtani.

6.1 Vadkár:
A vadászati jog mindenkori jogosultja a vadászterületéről származó vad által a  versenyen              
részt vevő gépjárművekben okozott károkat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi              
IV. törvény 345. §. (3) bekezdése értelmében kizárja.

6.2 Felelősség:
A verseny rendezője ezúton is, és bárki által hozzáférhető egyéb módokon is  a  r é s z t v e v ő k             
tudomására hozza, hogy a versenyen való részvétel kizárólag saját felelősségre       történik                 
mind nevezőként, csapattagként nézőként és minden olyan esetben,mely a    versennyel                      
kapcsolatban hozható.  Semmilyen  (a résztvevők által okozott) anyagi vagy személyi                          
sérüléses kárért   a rendezőt felelősség nem terheli.
Mivel az aktuális törvényi szabályozások szerint a rallye extrém sportnak minősül, és az ott              
elszenvedett esetleges balesetek ellátásának költségeit a társadalom biztosítás nem téríti,           
ezért  a rendező minden páros számára  extrém biztosítást köt. 

6.3 Szállásinformáció:

Stadler Beáta  30/3677991

6.4 Elérhetőségek:
A verseny hivatalos honlapjai:

www.porrogszentkiralyrallye.webnode.hu

Versenyinfo: Stadler Beáta 30/3677991
Závodi Miklós 30/2471474

Nevezési info: Stadler Beáta 30/3677991

Fax: 74/675-493
Mail:

Baleset és töréskár-mentes versenyzést kívánunk!
 A verseny Rendezősége

Füredi András            Stadler Beáta           Závodi Miklós

www.duen.hu
www.facebook.com/porrogszentkiraly-rallyesprint

zavodim@gmail.com

6 Egyéb:  Porrogszentkirály Rallyesprint


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6

