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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. Bevezetés 

Az I. Tatabánya Rallye2 Amatőr betét futam az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, az FIA 

Regionális Rallye Bajnokságok Szabályai és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által a 2012. évre 

kiírt Országos Rallye Bajnokságoknak az FIA szabályokkal összhangban álló sportszabályai (RVSZ), 

valamint a jelen Versenykiírás alapján kerül lebonyolításra. 

A Versenykiírás módosítása, kiegészítése kizárólag számozott, a rendező által kiadott végrehajtási 

utasítások formájában lehetséges. 

 

 

1.2. Útburkolat: A gyorsasági szakaszok útburkolata 100% aszfalt: 

 

1.3. Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal teljes hossza: 

 

A verseny távja:   271,2km 

Gyorsasági szakaszok száma:   9  

Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 80,4  (29,6 %) 

Szekciók száma:   4 

Szakaszok száma:   1 

 

 

2. RENDEZÉS 

 

2.1. Címek, melyekbe a verseny beleszámít: 

 

Az I. Tatabánya R2 Amatőr Betétfutam a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által a 2012. évre kiírt Országos 

Rallye Bajnokságoknak az FIA szabályokkal összhangban álló sportszabályai, a jelen Versenykiírás, valamint a 

kiadásra kerülő végrehajtási utasítások alapján lebonyolításra kerülő, meghívásos, amatőr verseny. 

 

 

2.2. Rendező neve, címe és elérhetősége: 

 

Rendező neve:    Gáz 2000 Kft 

 

Címe, elérhetőségei:   1125 Budapest, Diana köz 6.. 

 Telefon és fax:   26/356-317 

 E-mail:    furedia@t-online.hu 

 A rendező hivatalos honlapja: www.duen.hu 

     www.facebook.com  tatabanya-rallye 

      

 

2.3. Rendező Bizottság: 

Rendező Bizottság: 

Vezetője:    Füredi András 

Tagjai:     Fekete Ernő 

     Fodor Krisztián 

     Závodi Miklós 

 

 

2.4. Megfigyelők és delegált személyek 

      

RSB biztonsági megfigyelő    Koch Gábor 

 

2.5. Vezető tisztségviselők 

Versenyigazgató       Buna Zoltán 

(a verseny vezető sportbírója) 

Technikai felügyelő     Végrehajtási utasítás szerint 

Biztonsági szolgálat vezetője    Fekete Ernő 

A verseny titkára és a versenyiroda vezetője   Gál Melinda 

Gépátvétel vezetője     Végrehajtási utasítás szerint 

Értékelés vezetője     Majosházi Péter 

http://www.duen.hu/
http://www.facebook.com/


 4 

Időmérés vezetője     Majosházi Péter 

Versenyorvos      Végrehajtási utasítás szerint 

Sajtófőnök      Csáki Richárd  

Hírfőnök      Závodi Miklós 

Versenyzői összekötő                  Végrehajtási utasítás szerint 

 

2.6. Versenyközpont helye és elérhetősége 

  2012. november 16. 18:00 - november 18. 21:00 

  Versenyiroda helye: Sport Hotel Tatabánya Ságvári út 9. 

  Telefon:  Gál Melinda 30 – 307 2353 

  Fax:   később kerül megadásra 

 

 

3. Program 

 

3.1. Itiner kiadása:   
2012. november 17. 07:00 - 10:00 

Helyszín:  Sport Hotel Tatabánya Ságvári út 9. 

 

 

3.2. Versenyiroda nyitva tartása: 

2012. november 16. péntek 18:00-20:00 

2012. november 17. szombat 07:00-19:00 

2012. november 18. vasárnap 06:30-21:00 

 

3.3. Hivatalos hirdetőtábla – helyszín: 

Helyszín:  Sport Hotel Tatabánya Ságvári út 9. 

 

Működés:  A versenyiroda működési idejében 

 

3.4. Pályabejárás kezdete: 

2012. november 17.szombat  07:00 óra 

 

A pályabejárási korlátozásokat a jelen kiírás 9. pontjában és a 2. sz. mellékeletben előírtak szerint 

KELL BETARTANI! 

 

3.5. Versenyzői eligazítás  

 Nem kerül megrendezésre 

 

3.6. Adminisztratív átvétel 

Időpontja: november 17. szombat 10:00 – 12:00 egyéni időbeosztás szerint 

Helyszín: Sport Hotel Tatabánya Ságvári út 9. 

 

3.7. Gépátvétel  

Időpontja:  

  november 17. Adminisztratív Átvétel+ 30 perc 

 

Helyszín: Rallye Sprint Szervízpark (térkép szerint)              

  GPS: 47°33'16.82"É, 18°22'38.04"K 

         

 

 

3.8. A rajtceremónia és az első szakasz rajtlistájának közzététele 

 

Időpontja: 2012. november 17. 15:00 óra 

  2012. november 17. 15:00 óra  

Helye:   hirdetőtábla 

 

3.9. Rajt ceremónia  

Időpontja:  

2012. november 17.,kb 17:30 az utolsó R2 autó után folyamatosan  
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Helyszíne: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Tatabánya Fő tér 6. 

   A rajtceremónia pontos megközelítését az Itiner tartalmazza 

 

3.10. A verseny rajtjának helye és ideje 

Időpontja: 2012. november 18. vasárnap kb 07:30 az utolsó R2 autó után   :

  

Helyszíne: Oroszlány Szervizpark Ki állomás IE 0 

 

3.11. Első szakasz, egyben a verseny céljának helye és ideje 

Időpontja: 2012 november 18. 15:40 óra  

Helyszíne: Tatabánya PF Be Itiner szerint 

 

3.12. Célceremónia 

Célceremónia nem kerül megrendezésre. 

  

 

3.13. Ideiglenes eredménylista közzétételének ideje 

Időpontja: 2012. november 18. 17:30 óra 

 

Helyszíne: hirdető tábla 

 

3.14. Hivatalos végeredmény közzétételének ideje 

Időpontja: 30 perccel az ideiglenes eredménylista közzétételét követően 

Helyszíne: hirdető tábla 

 

3.15. Díjátadás 

Időpontja: 2012. november 18. kb 18:00 óra 

Helyszíne: Sport Hotel Tatabánya Ságvári út 9. 

 

 

4. NEVEZÉSEK 

 

4.1. Nevezési zárlat:   2012. november 9 péntek 

 

4.2. Nevezési eljárás: 

 

A nevezési lapot e-mailben vagy faxon kell a nevezési zárlat időpontjáig elküldeni a nevezési díj 

befizetésének vagy átutalásának bizonylatával együtt. 

furedia@t-online.hu, Fax:26/356-317 
 
 

4.3. Elfogadott nevezések száma, géposztályok 

A rendező maximum 30 Amatőr versenyzőpáros nevezését fogadja el a rendezvényre. A rendező a 2012. 

évi RVSZ-ben foglaltak szerint utasíthatja vissza a nevezéseket.  

 

Az elfogadott járművek csoport és géposztály besorolása  

 

H1:1600 cm3 ig 

H2:2000 cm3 ig 

H3:2000 cm3 felett 2 kerék hajtású autók 

H4:2000 cm3 felett összkerék hajtású autók 

 

 

4.4. Nevezési díjak       43.500,- Ft, amely tartalmazza a 27% ÁFA-t 

 

 

Fenti nevezési díj a rendezői reklámok kihelyezése esetén érvényesek, a rendezői reklámok megtagadása 

esetén a nevezési díjak a fenti összegek kétszerese.  

Amennyiben a nevezési díj a nevezési zárlat és a nevezési lista megjelenésének időpontja között kerül 

befizetésre, úgy a rendezőnek jogában áll a nevezési díjat 120%-ban megállapítani. Ha a nevezési díj a 

nevezési lista megjelenése után kerül kifizetésre, a rendező 200%-os díjat is kiszabhat. 

 

4.5. Fizetési feltételek 

mailto:furedia@t-online.hu
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A rendező csak abban az esetben tekinti érvényesnek a nevezést, ha a teljes egyéni nevezési díj befizetését 

igazoló szelvény a nevezési laphoz mellékelve van.Az eredeti nevezési lapot és befizetési szelvényt az 

adminisztratív átvételre kell hozni. 

 

 

 

 A nevezési díjat a következő címre kell küldeni: 

 

Gáz 2000 Kft 

1125 Budapest, Diana köz. 6. 

 

vagy a következő bankszámlára kell utalni: 

 

Gáz 2000 Kft  

Bankszámla száma: 11996224-06093095-10000001 

 

A feladóvevény hátsó oldalán vagy az átutalási megbízás közlemény rovatában a befizetett összeget névre 

szólóan részletezni kell a csoport és géposztály feltüntetésével. 

 

 

 

 

4.6. Visszatérítések 

A részvétel lemondására 2012 11 15 csütörtök 24:00 – ig van lehetőség e-mailban, ebben az esetben a 

befizetett nevezési díj 70%- a mínusz posta költség jár vissza. 

 

5. BIZTOSÍTÁS 

 

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás verseny kiegészítési díja:  8.550,- FT 

 

A díjat az adminisztratív átvételen kell befizetni, a biztosító képviselőjének. 

Egyéb információkat lsd: www.mnasz.hu/A Szövetség/Főtitkári körlevelek/biztosítási információk 

 

 

6. REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 

 

A rendező reklámok viselését írja elő,melyek a végrehajtási utasításban kerülnek megjelölésre. 

A rendezői reklámok bármelyikének visszautasítása esetén egy újabb nevezési díj fizetendő, a verseny 

közben ezek hiányáért max. a nevezési díjnak megfelelő pénzbüntetés szabható ki. 

 

A rendezői reklámok nem értelemszerű felragasztása, és/vagy megcsonkítása, körbevágása a rendezői 

reklám visszautasításának minősül.  

 

 

 

7. PÁLYABEJÁRÁS 

 

7.1.Regisztrációs eljárás 

 

A rendező minden versenyző részére az itinerrel együtt azonosító számmal ellátott matricát ad ki, melyet a 

versenyző a pályabejárás teljes időtartama alatt a szélvédő menetirány szerinti jobb felső sarkában jól 

láthatóan felragasztva köteles viselni. A matrica fel nem ragasztása, vagy hiánya a pályabejárási szabályok 

megsértésének számít. Amennyiben a pályabejárási matrica megsérül, vagy a versenyzőpáros autót cserél, a 

versenyzőpáros köteles a rendezőtől új matricát kérni.  

 

7.2. Speciális és/vagy nemzeti előírások – sebesség korlátozás a gyorsasági szakaszokon 

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. 

http://www.mnasz.hu/A
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A pályabejárás alatt elkövetett egyéb szabálysértések vagy jelentős mértékű gyorshajtás jelenthető a 

Felügyelőknek. 

A pályabejárásra utcai és széria autók egyaránt használhatóak. (RVSZ I. fej. (FIA Regionális Rallye 

Bajnokságok szabályai). 20.1) 

 

A rendező a pályabejárás ideje alatt – Stalker PRO ill. Kustom Pro Lite (széria szám: 200-2072-00) típusú 

hitelesített radarkészülékkel - sebesség ellenőrzést végezhet. 

A sebesség túllépését a pályabejárási szabályok megsértésére vonatkozó büntetéssel sújthatja a Felügyelő 

Testület. Az időbüntetéseket a rendező javaslata alapján a Felügyelő Testület szabja ki. (pénzbüntetés, 

rajtengedély megvonás) 

 

Előírt sebességhatár túllépése: 20%-ig      5.000,- Ft 

    20% – 35 %  között   40.000,- Ft 

    36% – 50 %  között   80.000,- Ft 

    50 % felett rajtengedély megvonás 

 

8. ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL 

 

8.1.Adminisztratív átvétel helye 

     Jelen kiírás 3.7 pontja szerint 

 

A versenyzőknek versenyzői licenc, a járműveknek homologizáció és gépkönyv NEM KÖTELEZŐ!  

Bemutatandó dokumentumok: 

vezetői engedélyek (versenyzői licenc nem kötelező), az autók papírjai (gépkönyv nem kötelező), és kötelező 

biztosítást igazoló dokumentumok.  

A versenyre csak a technikai átvételen megfelelt, teljes bukóketreccel rendelkező autóval, ill. jogosítvánnyal 

rendelkező vezető versenyzővel lehet nevezni. A verseny közúti szakaszt is tartalmaz, ezért forgalmi engedély, 

és rendszám kötelező. A gépkocsiknak meg kell felelniük a KRESZ szabályainak.  

P”-s RENDSZÁM HASZNÁLATÁNAK KITÉTELEI: 

A rendezŐ felhívja a figyelmet, hogy a P – jelű rendszámtáblával csak olyan jármű 

szerelhető fel, melyre az alábbiak valamelyike teljesül. Ezt az átvételen igazolni is  

kell.  

- Magyarországon még nem volt forgalomba helyezve  

- A forgalomból ideiglenesen kivonták  

- A forgalomból végleg kivonták  

Az átvételen kiemelten ellenőrzik továbbá:  

-  a P-jelű rendszámtáblának, a forgalomban tartási engedélynek és biztosításának  

érvényességét valamint az indítási napló meglétét,  

-  a P-jelű rendszámtáblával használni kívánt jármű tulajdonjogát (bemutatandó az  

eredeti forgalmi engedély vagy az eredeti adásvételi szerződés),  

-  a P-jelű rendszámtábla tulajdonjosa és használója közötti törvényes jogviszony  

meglétét (munkaszerődés, stb.),  

- a P-jelű rendszámtábla használhatóságának hétvégi kiterjesztését,  

- a P-jelű rendszámtábla használatakor személy szállítására vonatkozó kiterjesztés 

 

9. GÉPÁTVÉTEL – PLOMBÁLÁS ÉS JELÖLÉS 

 

11.1. Gépátvételi hely és időterv 

Jelen kiírás 3.8 pontja szerint 
 

 
11.2. Versenyzők biztonsági felszerelései 

A technikai átvételen a nevezőknek be kell mutatniuk a használni kívánt ruházatuk minden részét, a sisakkal 

együtt. 
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10. EGYÉB PROCEDÚRÁK 

 

10.1.Rajt ceremónia lebonyolítása és sorrendje  

Jelen kiírás 3.15 pontja szerint 

 

A rajtceremónia lebonyolítása rajtsorrend szerint történik, 1 percenként 

A rajtlistában megjelölt rajtidőben kell az időellenörző állomáson jelentkezni, ahonnan a rajkapun keresztül 

történik a távozás. 

Az ünnepélyes ceremónia és a rajtkapu megközelítése az itinerben kerül megadásra 

A korai vagy késői érkezésért pénzbüntetés jár, mértéke 10.000,- Ft. 
 
A rajtceremónia alkalmával a versenyzők részére kötelező a versenyzői overall viselése! 

 

10.2.Cél ceremónia lebonyolítása 

Nem kerül megrendezésre 

 

10.3.Megengedett korai érkezés 

   1. szakasz  IE     9A Parc Fermé  

 

 

10.3.Rajtsorrend a versenyen: Az Amatőr Betétfutam résztvevői az R2 mezőny után rajtolnak 

 

10.4.1.  Balesetek esetén alkalmazandó eljárások 

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. 

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. 

 

Baleseti és biztonsági követelmények 
 

1) Minden résztvevőnek alaposan ismernie kell az FIA Regionális Rallye Bajnokságok Szabályai, a 

versenyzők Biztonsága című 34. pontját. 

 

2) Ha a vörös „SOS” jelzés van kihelyezve, 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. 

 

3) A baleset helyszínére érő első versenyzőknek meg kell állniuk és tájékoztatni kell a következő járművet 

minden részletről. 

 

4) 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 

 

5) A további autóknak is meg kell állniuk, ha a vörös „SOS” jelzés van kihelyezve. 

 

6) A gyorsasági szakaszon megálló minden versenyző köteles kihelyezni az akadályt jelző piros 

háromszögét legalább 50 m-rel a megállás helye előtt, akkor is, ha az út szabad maradt. 

 

7) A rendezvény elsősegély telefonszáma:  végrehajtási utasítás szerint (versenyiroda) 

 

8) Amennyiben a versenyző kiáll a versenyből, köteles az alábbi telefonszámon értesíteni: 

 a rendezőt:  Gál Melinda 30 307 2353 (versenyiroda) 
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 a versenyző összekötőt: végrehajtási utasítás szerint  

 

9) A versenyből valamennyi kiálló versenyző köteles átadni menetlevelét a legközelebbi ellenőrző 

állomáson, amilyen hamar csak lehetséges. 

 

10.4.2. A rendező megtiltja a versenyzőknek a Parc Ferme területén körök leírását az autóval! 

 

10.4.3. A rendező a nevezőknek plusz itinerek vásárlását teszi lehetővé. A plusz itinerek ára 5.000,- Ft (áfa-

val), amelyet a nevezési díjjal együtt kell elküldeni. Ezeket a plusz itinereket is a megadott időben lehet 

átvenni a számlával együtt. 

  

10.4.4. 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. 

 

10.4.5. Az I. TatabányaR2 rendezőjének nyomtatásban, illetve elektronikus formában megjelenő 

kiadványaival kapcsolatban minden jog fenntartva, beleértve a kiadványok rövidített, illetve bővített 

kiadásának jogát. A  Gáz 2000 Kft írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes kiadványok, sem azoknak 

egyes részletei semmiféle formában nem publikálhatók és semmilyen nyilvános előadás formájában 

nem közölhetők. 

 

10.4.6. Az I. TatabányaR2 rendezvényen a vagyoni értékű jogok hasznosítása (így pl. a vendéglátói, 

kereskedelmi, illetve reklámtevékenység joga) kizárólag a rendezőt illeti. Ezen jogok feletti 

rendelkezésre kizárólag a Gáz 2000 Kft jogosult. 

 

 

10.4.7. Az I. TatabányaR2 rendezője ezúton is, illetve bárki számára hozzáférhető és látható egyéb módon 

is, a rendezvényen bármilyen minőségben részt vevő személy tudomására hozza, hogy a versenyen való 

részvétel jogával mindenki saját felelőssége tudatában él, résztvevőt érő esetleges kárért a rendezőt 

felelősség nem terheli.  

 

 

 

 

11. DÍJAK 

 

A versenyen a rendező az alábbi díjakat adja ki: 

 

 abszolút értékelés     1-3. helyezett páros mindkét tagjának 

 géposztály értékelés   1-3. helyezett páros mindkét tagjának 

 

 

MINDEN VERSENYZŐ RÉSZÉRE BALESETMENTES ÉS EREDMÉNYES VERSENYZÉST 

KÍVÁN: 

a z I. TatabányaR2. rendezőbizottsága 
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1. SZ. MELLÉKLET: ÚTVONALLAP 

 

 

 

 

 

  1. szakasz    2012. november 18. vasárnap     

           

  IE/TC Helyszín GY hossza 
Összekötő 

táv. 
Össz 
táv. 

Etapidő 
1. autó 
ideje 

    

  GY/SS Location 
SS 

dist. 
km 

Liaison 
 dist. 
km 

Total 
dist. 
km 

Target time 
hr:min 

1
 st

 car 
 due 

    

  0  Oroszlány - Szervizpark ki     7:00    

1
. 
s
z
e
k
c
ió

 

  1  Rugógyári út  13,00 13,00 0:20 7:20    

  GY 1 Rugógyári út 1 10,10     7:23    

  2  Oroszlány  13,90 24,00 0:35 7:58    

  GY 2 Oroszlány 1 8,00     8:01    

  2 A Szerviz be  14,00 22,00 0:35 8:36    

   Szerviz "A" (Oroszlány) (18,10) (40,90) (59,00) 0:30      

  2 B Szerviz ki / Gyűjtő be  0,10 0,10  09:06    

   Gyűjtőállomás 0:20       

  2 C Gyűjtő ki  0,10 0,10  09:26    

2
. 
s
z
e
k
c
ió

 

  3  Oroszlány  5,00 5,00 0:10 09:36    

  GY 3 Oroszlány 2 8,00     09:39    

  4  Rugógyári út  28,00 36,00 0:45 10:24    

  GY 4 Rugógyári út 2 10,10     10:27    

  5  Oroszlány  13,90 24,00 0:35 11:02    

  GY 5 Oroszlány 3 8,00     11:05    

  5 A Szerviz be  14,00 22,00 0:35 11:40    

   Szerviz "B" (Oroszlány) (26,10) (61,10) (87,20) 0:30      

  5 B Szerviz ki / Gyűjtő be  0,10 0,10  12:10    

   Gyűjtőállomás 0:20       

  5 C Gyűjtő ki  0,10 0,10  12:30    
3
. 
s
z
e
k
c
ió

 
  6  Pusztavám  22,00 22,00 0:30 13:00    

  GY 6 Pusztavám 1 8,00     13:03    

  7  Rugógyári út  14,00 22,00 0:30 13:33    

  GY 7 Rugógyári út 3 10,10     13:36    

  8  Pusztavám  29,90 40,00 0:45 14:26    

  GY 8 Pusztavám 2 8,00     14:29    

  8 A Szerviz be  4,00 12,00 0:15 14:44    

   Szerviz "C" (Oroszlány) (26,10) (70,10) (96,20) 0:20      

  8 B Szerviz ki / Gyűjtő be  0,10 0,10  15:04    

   Gyűjtőállomás 0:20       

  8 C Gyűjtő ki  0,10 0,10  15:24    

4
. 
s
z
e
k
c
ió

 

  9  Rugógyári út  13,00 13,00 0:20 15:44    

  GY 9 Rugógyári út 4 10,10     15:47    

  10  Tatabánya - Parc Fereme  4,90 15,00 0:20 16:07    

            

   1. szakasz összesen: 80,40 190,20 270,60 (29,71%) 9:07    
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2. SZ. MELLÉKLET: PÁLYABEJÁRÁS IDŐTERVE  

 

 

A pályabejárás időbeosztása 

 

2012. november 17.szombat  07:00 –13:30 h. 

 

 

A Gy.1.,4.,7.,9. Rugógyári út – Környei elágazó bejárása csak a gyorsasági szakasz irányának megfelelő 

irányban járható be. A kerülő útvonalat -  ami rövidebb mint a gyorsasági szakasz - az itiner tartalmazza. 

Sebesség korlátozás a KRESZ előírásai szerint. 

 

Ceremónia helyszínek: Kizárólag gyalogosan!!! Korlátozás nélkül! 

 

 

 

3. SZ. MELLÉKLET: RAJTSZÁMOK ÉS REKLÁM 

 

A versenyautókon elhelyezendő reklámok tartalmát rendező az itiner átvételig hivatalos kiegészítés formájában 

egyértelműen közli a nevezőknek.  

 

 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZERVIZPARK 

 

Helyszín: Végrehajtási utasítás szerint 

Nyitva tartás: 2012. 11. 18. 05:30-17:00 

GPS:   

 

Szervizautók belépési ideje: 

2012. 11. 18. 05:30-07:00 

 

A szervizpark területére behajtott szervizautók a park területét a nap folyamán bármikor elhagyhatják, 

azonban ebben az esetben a nap folyamán újból behajtásuk nem engedélyezett.  
 
 

Szervizparkokra vonatkozó egyéb pontok 

A szervizparkokra vonatkozó szabályokat az FIA Általános Szabályai tartalmazzák. 

A szervizparkokba a versenygépkocsikon kívül csak „szerviz” táblával rendelkező – versenygépkocsinként: 

maximum 1 db szervizgépkocsi hajthat be.  

 

A szervizpark teljes területén a versenyautók mosása folyóvízzel a környezetvédelmi követelmények miatt 

szigorúan tilos. A versenyautók tisztítása nedves törlőkendővel, ruhával engedélyezett.  

A szerviz és javítás helyszínén minden versenyautó alá egy 5 x 3 méter méretű benzin- és olajálló műanyag lapot 

(leplet) kell leteríteni.   

A szervizszemélyzetnek rendelkeznie kell egy minimum 150 literes szemeteszsákkal, amelybe a hulladékot 

köteles összegyűjteni és elszállítani.  

Minden javítás helyszínén jól látható és könnyen elérhető helyen a szervizcsapatoknak min. 5 kg-os tűzoltó 

készüléket kell kihelyezni.   

A catering tevékenység megengedett a szervizhelyeken.   

A Rendező a szervizparkok területén engedélyezi a tankolást. A tankolás felelőssége a nevezőt terheli. Kötelező 

min. 2 db, érvényesített tűzoltó készülék készenlétbe helyezése a tankolás alatt, ennek hiánya vagy 

érvénytelensége esetén a nevezőt a Felügyelő Testület 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel sújthatja.  

Ezen szabályok betartását ténybírók ellenőrzik, és a szabályt megszegőket a felügyelőtestület bünteti. 
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A versenyzőpárosokhoz tartozó személyzet (szervizgépkocsik személyzete, csapatvezetők stb.) köteles a rallye 

szabályait, illetve a tisztségviselők utasításait feltétel nélkül betartani. Mindezen személyek magatartásáért a 

nevező viseli a felelősséget a verseny teljes időtartama alatt.  

A szervizgépkocsik nem tartoznak a verseny hivatalos résztvevői közé, még akkor sem, ha a rendező által 

kiadott "szerviz" táblát viselik. Részükre a kötelező verseny- felelősségbiztosítás nem érvényes, a felelősség 

kizárólag a gépkocsi üzemeltetőjét és vezetőjét terheli. 

 

 

 

Szervizparkok, szervizelés egyéb előírásai: 

A szállító trélerekkel, szervizautókkal a gépkönyvezés, az adminisztratív átvétel és a gépátvétel helyszíne előtti 

utcákban és területen tartózkodni, oda behajtani még ideiglenesen sem lehet. Ezen szabály megsértését a rendező 

100.000,- Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel sújthatja. 

2012. november 16. és november 18. között mindennemű szerviztevékenység Tatabánya közterületein 

SZIGORÚAN TILOS! Ezen rendelkezés alól kivételt képez a szállítójárművekről való fel és leállás. Ezen 

rendelkezés betartását a rendező a rendőrséggel és a közterület-felügyeleti szervekkel közösen ellenőrzi.  

A szervizpark teljes területén és a rajtszámok szerint kijelölt szervizhelyeken, csak a szervizmatricával ellátott 

csapathoz tartozó autó tartózkodhat! 

 

Mindennemű kereskedelmi tevékenység a kijelölt szervizhelyeken szigorúan tilos! A kereskedelmi, promóciós 

és/vagy egyéb tevékenységet végző gépjárművek csak a rendező által engedélyezett és egyeztetett helyen 

tartózkodhatnak. A csapatok promóciós tevékenységet a saját szervizterületükön belül díjmentesen végezhetnek. 

Kereskedelmi tevékenység, illetve pluszjárművek behajtásának lehetősége, valamint a szabályban 

meghatározottnál nagyobb területű szervizhely igénybevétele csak a rendezővel kötött külön üzleti megállapodás 

alapján lehetséges.  

 

 

 

5. SZ. MELLÉKLET: SZÁLLÁSAJÁNLAT 

 

 

www.tatabanya.hu 

www.hotelarpad.hu  

www.hotelsport.hu   

Középfokú Kollégium 20/378-1713 berkomarti@freemail.hu, hivatkozni: „Rallyra jövünk”   

http://www.tatabanya.hu/
http://www.hotelarpad.hu/
http://www.hotelsport.hu/
mailto:berkomarti@freemail.hu
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6. SZ. MELLÉKLET: GÉPÁTVÉTEL TÉRKÉP 

 

 


