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  1. Bevezetés:

1.1. Bevezetés

A Kincsesbánya Rallyesprint az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, az FIA Rallye Regionális 
Bajnokságok Szabályai és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által a 2012. évre kiírt Amatőr 
Rallye Kupa sportszabályai, valamint a jelen Versenykiírás alapján kerül lebonyolításra. A 
Versenykiírás módosítása, kiegészítése kizárólag számozott, a rendező vagy a Sportfelügyelők által 
kiadott végrehajtási utasítások formájában lehetséges.

1.2. Útburkolat:

A gyorsasági szakaszok útburkolata: 80,00% aszfalt, 20% beton.

1.3. Gyorsasági szakaszok hossza:

A verseny távja: 40,00 km
Gyorsasági szakaszok száma: 2
Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 40,00 km (100,00%)
Napok száma: 2

  2. Rendezés:

2.1 A verseny az alábbi szabályok szerint kerül lebonyolításra:

· - MNASZ RVSZ 2011
- MNASZ ARK 2011.

· - Jelen versenykiírás

2.2 Rendező neve: Gáz 2000 Kft

2.3 Elérhetőségek:

Tobak Team Hungary Kft: 1125, Budapest, Diana köz 6.                                                              

Telefon: 30/2471474 (Závodi Miklós)
20/9264179 (Füredi András)
30/3677991 (Stadler Beáta)

Fax.: 74/675-493  (automata fax )
Mail:

2.4 Rendező bizottság:

Vezetője:
Tagjai:

Hetesi Miklós 30/2047575
Stadler Beáta 30/3677991
Füredi András 20/9264179

zavodim@gmail.com, furedia@t-online.hu

Závodi Miklós 30/2471474

Versenykiírás - Kincsesbány Rallyesprint
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2.5 Megfigyelők, delegált tisztségviselők:

MNASZ ARK megfigyelő: Koch Gábor 30/3241965

2.6 Tisztségviselők:

Versenyigazgató: Stigelmayer József 30/2270781
Technikai felügyelő: Hetesi Miklós 30/2047575
Biztonsági vezető: Závodi Miklós 30/2471474
Versenytitkár: Stadler Beáta 30/3677991
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
Versenyzői összekötő: Koch Gábor 30/3241965
Biztonsági autó: Végrehajtási utasításban meghatározva

2.7. Címek, melyekbe a verseny beleszámít:

MNASZ Amatőr Rallye Kupa 2012

2.8 Versenyiroda, hirdetőtábla helye, működési ideje:

2.8.1 Versenyiroda helye: 8044 Kincsesbánya Iskola utca 1.

Működési ideje: 2012.10.13. - 10:00 - 15:00
2012.10.13. - 18:00 - 19:00

2.8.2 Hirdetőtábla helye: Szervizpark Talabér Büfé
8044 Kincsesbánya Iparterület
GPS: 18°16’20,40229” - 

Működési ideje: Szombat    15:00-18:00
Vasárnap   07:00-17:00

2.9 Parc Ferme

Rajt elötti: Nem kerül kijelölésre!

Mivel Parc Ferme nem kerül kijelölésre, a versenyautókat az átvétel után szabadon el lehet                         
szállítani, vagy el lehet helyezni a szervizparkban. 

A szervízparkot  Szombat (2012.10.13.-a) éjjel őrizteti a rendező, de az otthagyott autókért,              
tárgyakért és egyéb értékekért felelősséget nem vállal. A szervízpark körbezárt területen                                    
helyezkedik el, amit szombaton éjjel kutyás és fegyveres őrök felügyelnek. A szervízpark                           
szombaton este 18:00-kor bezár, és Vasárnap reggel 05:30-kor nyit ki. A két időpont között a                   
szervízparkba nem lehet bemenni!   A beálláskor a helyszínen                 t a r t ó z k o d ó                                               
sportbírók adnak utasítást a szervizpark elhelyezkedését és működését illetően.

47°16’26,8838”

Versenykiírás - Kincsesbány Rallyesprint
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  3. Program:

3.0 Program:

A kiírás nyilvánossá tétele, nevezések kezdete: 2012.09.26. Kedd 22:00
Nevezési zárlat: 2012.10.08 Hétfő 24:00
Nevezési lista közzététele: 2012.10.11 Csütörtök 22:00-ig
Itiner kiadás: 2012.10.13 10:00 - 15:00
Helyszíne: Szervízpark bejárat
Navigátorok adatainak zárlata: Adminisztratív átvétel kezdetéig
Pályabejárás: 2012.10.13. 10:00-15:00
                

A PÁLYABEJÁRÁS ELŐÍRÁSAIT ÉS AZ ARRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKAT JELEN 
KIÍRÁS „PÁLYABEJÁRÁS”  PONTJA SZERINT KELL BETARTANI!

1.Nap Szervízparkba történő beállás: 2012.10.13. 10:00 - 15:00
Helyszín:

Gépkönyvezés:
(A technikai átvétel helyszínén)                         

Helyszín:
 

Adminisztratív átvétel:
Helyszín: 8044 Kincsesbánya Iskola u. 1.

Technikai átvétel:
Helyszín:

Sajtó akkreditáció:
Helyszín:

Versenyzői eligazítás: 2012.10.13. 15:45
Helyszín:

Végleges rajtidők kifüggesztése:
Helyszín:

Verseny rajtja (1.gépkocsi) 2012.10.14. 07:00 (IE)
Helyszín: IE1  itiner szerint

Ideiglenes eredménylista kifüggesztése:
Helyszín:

Óvási idő vége:
Díjátadó:

8044 Kincsesbánya Iparterület
GPS: 18°16’20,40229” - 47°16’26,8838”            
2012.10.13. 10:00 - 14:30

8044 Kincsesbánya Iparterület
GPS: 18°16’20,40229” - 47°16’26,8838”    
2012.10.13. 10:00 - 15:00

2012.10.13. 10:00 - 14:30
8044 Kincsesbánya Iparterület
GPS: 18°16’20,40229” - 47°16’26,8838” 
2012.10.13. 10:00 - 15:00
8044 Kincsesbánya Iskola u. 1.

Adminisztratív átvétel
8044 Kincsesbánya Iskola u. 1.

2012.10.13. 15:45
Adminisztratív átvétel
8044 Kincsesbánya Iskola u. 1.

Verseny célja (1.gépkocsi) 2012.10.14. 18.00
2012.10.14. 18.30
8044 Kincsesbánya Iparterület
GPS: 18°16’20,40229” - 47°16’26,8838”

2012.10.14. 18.50
2012.10.14. 19.00

Helyszín: Versenyiroda Kincsesbánya Iskola u. 1.
(Adminisztratív helyszín)

Versenykiírás - Kincsesbány Rallyesprint



page: 05.

  4. Nevezések:

4.0 Nevezések:

4.1 Nevezési eljárás:
Nevezések kezdete: 2012.09.25. 22:00
Zárlata: 2012.10.08. 24:00 (utalás dátuma)

A nevező köteles a hivatalos honlapokról (www.kincsesrally.webnode.hu , www.duen.hu ) letöltött 
nevezési lapot kitöltve, legkésőbb a zárlatig visszajutatni a  rendezőnek a 74/675-493-as fax számra 
(automata fax 0-24 óráig). A navigátorok adatait legkésőbb az adminisztratív   átvétel kezdetéig lehet 
megadni.

4.2 Elfogadható nevezések, géposztályok:

A rendező maximum 70 versenyzőpáros nevezését fogadja el a rendezvényre.
Az versenyben elfogadott járművek csoport és géposztály besorolása:
A-csoport 1-6 géposztály 
H-csoport 1-6 géposztály
N-csoport 1-3 géposztály
Licence, és Historic géposztályok

4.3 Nevezési díj összege:

Előnevezési díj:
A-H-N,Licence és Historic csoportok részére:
25.000.-ft
Előfutók elő és helyszíni nevezési díja egyaránt:
30.000.-ft
Helyszíni nevezési díj:
30.000.-ft

A feltüntetett díjak rendezői reklámmal értendőek és tartalmaznak a versenyző párosok részére  
extrém biztosítást, reklám nélküli díjszorzó : 2
A díjak tartalmazzák az Áfá-t,  1 db itinert,1db menetlevelet.

     FIGYELEM! A versenyen a rendező kiemelten figyeli a beérkezett díjak utalási dátumát!     
Késői előnevezéseket KIZÁRÓLAG helyszíni nevezési díjra való kiegészítéssel fogad el!

4.4 A nevezések érvényessége:

     A nevezés csak abban az esetben érvényes, ha a hozzátartozó nevezési díj megérkezett
utalással, vagy helyszíni nevezés esetén átadásra került. Ezen a versenyen a nevezési
 díjakat kizárólag  utalással vagy befizetéssel  fogadja a rendező a következő számlára:

                        Závodi Miklós József, K&H Bank, 10400669-86766576-66561007
      A közleményben fel kell tüntetni a nevezőket, és a géposztályt is.

4.5 Visszatérítések:

 Amennyiben a versenyzőpáros a nevezési díjat átutalta, de nem jelenik meg az                                                
adminisztratív átvételen (ezáltal nem vesz részt a versenyben) a nevezési díj 70%-át a                               
rendező a következő! futamán jóváírja. 

ELŐNEVEZÉSI DÍJAK HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA KIZÁRT!!

Versenykiírás - Kincsesbány Rallyesprint
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  5. Reklámok és azonosítók:

5.0 Reklámok és azonosítók:

  Azonosítók: A  rajtszámokat a versenyzők a rajtszám osztáskor kapják meg, a leadott
 pályabejáró kártyák ellenében. 

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.

6.0 Pályabejárás:

6.1 Regisztráció:
Az itiner átvételekor a versenyzők pályabejáró kártyát kapnak.

         A kártyán jelölik a sportbírók a kötelező pályabejárások számát. (irányonként kettő kötelező) A                         
versenyzői eligazításon rajtszámot csak az a páros kaphat, aki a bejáró kártyát leigazoltan               
leadja.  Az itiner átvételen kapják meg a versenyzők a szervízkártyát is. Egy páros csak egy                                    
szervízkártyát  kaphat. Minden további szervízkártya 1.000.-ft. (Az adminisztratív átvételen     
beszerezhető)

6.2 Pályabejárás ideje, száma:
   A rendező irányonként minimum 2 pályabejárásra kötelezi a résztvevő párosokat, melynek             

tényét pályabírók ellenőrzik. A pályabejárás alatt a szakasz NEM lesz a forgalom elől elzárva,                       
ezért a KRESZ betartása kötelező.

6.3 Pályabejárások idejei:
        2012.10.13. szombat 10:00 – 15:00
       Ettől eltérő időpontokban    a bejárás TILOS, és kizárást von maga után.

Tiltott pályabejárás időpontjai: 
- A kiírás megjelenésének időpontjától a bejárás kezdetéig
- A bejárás végétől a rajt időpontjáig

A pályabejárás során a Magyar Köztársaság közlekedés rendjét, valamint a magánterületi utakon 
érvényben lévő korlátozásokat feltétel nélkül be kell tartani. A gyorsasági szakaszok a pályabejárás 
idején nem lezárt útszakaszok, ezért itt számítani kell arra, hogy a közlekedés más résztvevői is 
használják ezeket az utakat, különös tekintettel az erdő- és mezőgazdasági gépekre!
A pályabejárás kiírásban rögzített szabályait megsértő versenyzőkre a rendező jelentése alapján a
Felügyelő Testület pénzbüntetéstől a rajtengedély megvonásáig terjedő büntetést is kiszabhat.
A pénzbüntetés mértéke max. 20.000,- Ft. A rendező jelentése alapján a pályabejárás kiírásban 
rögzített szabályait megsértő versenyzőket a Felügyelő Testület időbüntetéssel is sújthatja, de ebben 
az esetben pénzbüntetés nem szabható ki. A pályabejáráson vagy a pályabejáráson kívül a verseny 
hivatalos útvonalán bizonyítható módon balesetet, vagy vagyoni kárt okozó, vagy súlyos közlekedési 
szabálysértést elkövető versenyzők rajtengedélyét a Felügyelő Testület köteles megvonni a nevezési 
díj visszafizetése nélkül.
A versenyre benevezett versenyzők részére ezúton is hangsúlyozzuk, hogy a pályabejárás nem edzés. 
A vonatkozó KRESZ szabályokat szigorúan be kell tartani, ügyelve a többi közlekedő biztonságára és 
jogainak tiszteletben tartására. A pályabejárás alatti gyorshajtás esetén a rendező jelentése alapján a 
Felügyelő Testület büntetést szabhat ki, a versenykiírásban részletezettek szerint. Ennek a 
büntetésnek a nagyságát a rendőrség által kiszabott esetleges büntetés nem befolyásolja.
A pályabejárás alatt elkövetett egyéb szabálysértések vagy jelentős mértékű gyorshajtás jelenthető a
Felügyelőknek. A pályabejárásra kizárólag utcai autók használhatóak.

  6. Pályabejárás:

Versenykiírás - Kincsesbány Rallyesprint
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6.4 Pályabejáró gépkocsik:

Pályabejárás kizárólag utcai, széria gépkocsikkal engedélyezett, még akkor is, ha a        versenyautón 
rendszám van.A pályabejáráson a rendőrség segítségével sebességellenörzést             végez a 
rendező. A sebességhatárok túllépőit bünteti! Veszélyes pályabejárás büntetése:  KIZÁRÁS!

7.0 Adminisztratív átvétel

7.1 Adminisztratív átvétel helye, ideje:
8044 Kincsesbánya
Iskola utca 1. (térkép szerint)
Általános Iskola épülete
2012.10.13. Szombat 10:00 - 15:00

   

7.2. Bemutatandó dokumentumok:

- Pilóta és navigátor személyi igazolványa
- Pilóta és navigátor ÉRVÉNYES vezetői engedély (jogosítvány)
- Nevezési lap kitöltve, eredeti aláírásokkal
- Versenyautó érvényes gépkönyve

8.0 Gépátvétel

8.1 Gépátvétel helye, ideje:
8044 Kincsesbánya Iparterület fedett szín
GPS: 18°16’20,40229” - 47°16’26,8838”  
2012.10.13. Szombat 10:00 - 14:30

8.2. Bemutatandó dokumentumok:

- Gépátvételi lap kitöltve, eredeti aláírásokkal
- Versenyautó érvényes gépkönyve (ha van)
- Elakadás jelző háromszög

9.0 Baleset esetén:
- A balesettel érintett jármű vezetője, amennyiben a baleset olyan helyen következik be, ahol 
nézők helyezkedtek el, 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.

  7. Adminisztratív átvétel:

  8. Technikai átvétel:

  9. Eljárás baleset esetén:

Versenykiírás - Kincsesbány Rallyesprint
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Amennyiben személyi sérülés történt, a vezetőbírót értesíteni kell, és lehetőséghez képest        
gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről. A versenyző a versenyt nem folytathatja, a helyszínt       
csak az intézkedő rendőr engedélyével hagyhatja el. Ha nem tartja be ezt a szabályt, az              
esemény Felügyelő Testülete a felelős versenyzőpárosra büntetést róhat ki, amely akár a           
kizárást is jelentheti.

- Minden résztvevőnek alaposan ismernie kell az FIA Regionális Rallye Bajnokságok Szabályai,    
a Versenyzők Biztonsága című 36. pontját.

- Ha a vörös „SOS” jelzés van kihelyezve, vagy egy olyan balesetet lát, ahol mindkét versenyző    
az autóban van és ezért nem képes az „SOS” jelzést felmutatni, azonnal és kivétel nélkül              
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 következő járműnek le kell adnia az alábbi információkat a következő rádiós ponton, amely    
lehet a végső állomás is.

- Az érintett versenyzők rajtszáma
- Hány versenyző, vagy néző sérült és hogyan
- Hány versenyző, vagy néző szorult be, vagy van az autón kívül
- A baleset helye pl. a legközelebbi itiner jel, vagy kilométer
- Bármely egyéb alapvető információ, pl. tűz, víz

- A további autóknak is meg kell állniuk, ha a vörös „SOS” jelzés van kihelyezve.
- A gyorsasági szakaszon megálló (műszaki hiba esetén, vagy egyéb okból) minden  versenyző 

köteles kihelyezni az akadályt jelző piros háromszögét a megállás oldalán, a megállás helye      
előtt legalább 100m-el, akkor is, ha az út szabad maradt.

 -  A rendezvény elsősegély telefonszáma: 06-30/2471474
-  Amennyiben a versenyző kiáll a versenyből, köteles az alábbi telefonszámon értesíteni

a rendezőt: Telefonszám: +36/30-2471474
- A versenyből valamennyi kiálló versenyző köteles átadni menetlevelét a legközelebbi                        

ellenőrző  állomáson, amilyen hamar csak lehetséges.

- Hivatalos idő a verseny egész ideje alatt: Az időzónára érvényes, Globális Helymeghatározó        
Rendszer (GPS) által sugárzott idő.

10.1 Rajthelyek megközelítése: 
Az Ss1-3-5 rajthelye előtt IE állomás lesz kialakítva, ahol a megadott időben kell a párosoknak        
jelentkezniük.
Az Ss2-4-6 rajthelye előtt nem lesz IE állomás, mivel a komplett mezőny itt tartózkodik. Itt               
minden párosnak figyelnie kell a rajtot, és rajtszám szerinti sorrenben kell beállniuk, amikor ők              
következnek. Ezen a várakozó helyen meleg teával várja a rendező a párosokat (térítés                              
mentesen) 
Szervízpark: Mivel a szervízpark közvetlenül a pálya része, ezért a rendező felhívja minden                     
versenyzőpáros figyelmét, hogy oda csak a verseny szüneteiben ( a gyorsok között) lehet               
bemenni. Kérjük erre minden kísérő figyelmét felhívni szíveskedjenek!

10.2 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.

   10. Egyebek:
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10.3 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.

10.4 Elérhetőségek:

A verseny hivatalos honlapjai:

Versenyinfo: Závodi Miklós 30/2471474
Füredi András 20/9264179

Nevezési info: Stadler Beáta 30/3677991
Fax: 74/675-493 (automata fax)
Mail:

10.5 Rajtrendszer

Valamennyi szakaszon a párosoknak úgy kell megjelenni, hogy a várható ra j t ide jükben              
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.
A lebonyolítástól és az időtervtől függően a rajtok 1 percre követik egymást, de csúszás                               
esetén előfordulhat 40 mp-es rajtoltatás is.

10.6 Menetlevél

A rendező a versenyzői eligazításon kiadja a verseny összes menetlevelét. A                                            
menetlevelekben lesznek rögzítve a versenyzők által elért időeredmények (tájékoztató                             
jelleggel) A hivatalos időeredmények a mérőrendszer által generált és kinyomtatott idők,                
melyek a     kiadott listákon lesznek feltüntetve. A menetlevél a verseny hivatalos                              
dokumentuma, elvesztése               esetén a versenyző a versenyt nem folytathatja. Ha            
egy versenyzőpáros a versenyből kiesik, vagy               azt feladja, menetlevelét le kell adja a                         
legközelebbi bírói ponton, és értesítenie kell erről a rendezőt ( 30/2471474 Závodi Miklós)                      

Töréskár- és baleset mentes versenyzést kíván a verseny rendezője és az összes 
közreműködő!

2012.09.25.

Jóváhagyta a Verseny vezetősége

www.duen.hu
www.kincsesrally.webnode.hu

zavodim@gmail.com

Versenykiírás - Kincsesbány Rallyesprint
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