
 





 
A verseny neve:  

Magyarbóly Kupa 
 Rallye Sprint Bajnokság 2013   -   ARK futam. 

A verseny ideje: 
2013. április 20-21. 

A verseny helye: 
Magyarbóly  (belterület) 

Szervező: 
Balatonyi Rallye Team 7627 Pécs Blaha L. u 42. 

            Balatonyi Árpád  (20/9703-369) 
Vezetőbíró: 

Komáromi István  

 

Program:                                        2013 Április 20. 
                   
Helyszíni nevezés: 

12:00 – 14:00 Kategóriában: 33.000, Licence, és előfutók: 38.000,- Ft. 
 
Adminisztratív átvétel mindenkor a technikai átvétel előtt! 
A technikai kártyához szükséges 1db 9x13 cm fénykép a versenyautóról. 

Adminisztratív, technikai átvétel és technikai kártya készítés: 
VI. – V.kat. 12:00 – 12:50    IV. – A1.6 kat. 12:50 – 13:45    III. – N1 kat. 13:45 – 14:35 
II. – I kat. 14:35 – 15:10      Licence kat. és előfutók, záró autó. 15:10 – 15:50                                                                                                                                                            
Rajtszám kiosztás: 16:30 - 17:00 
 
Adminisztratív átvételen kötelező bemutatni: Jogosítvány, személyi igazolvány.  
Technikai átvételen kötelező bemutatni: Versenyautó, technikai kártya, bukósisak, zárt overál. 
 
Helye: Magyarbóly, Iskolai sportpálya; Damjanich u. 5. 
 
Pályabejárás:   12:30 – 15:00 
 
Szombat esti bál a kultúrházban. Kezdési időpont: 20:00  

 

                                                                2013 Április 21. 
 
GY1: 07:30 – 09:30         GY2: 09:45 – 11:45        GY 3:  12:00 – 14:00        GY4:  14:15 – 16:15         
GY 5:  16:30 – 18:30         Díjkiosztó:  kb. 19:15 
Helye: Magyarbóly – Kossuth utcai központi tér 
 Eső esetén:  Kultúrházban (Vasút u.2.)                     

A verseny jellemzői:  
A speciál szakaszok száma: 5x1 db 
Szakasz hossza: 5,75 km (össz.: 28,75 km) 
Pálya jellege: 90% aszfalt, 10% beton 
Az esetleges csúszásokat figyelembe véve a megadott időpontok tájékoztató jellegűek! 

 



 
Nevezések:  

A nevezési lapot és díjat a következő címre kérjük feladni:                                                     
Balatonyi Rallye Team 7627 Pécs, Blaha Lujza u 42.   
A nevezés díjat igazoló szelvényt, vagy másolatát, valamint a nevezési lapot kérjük mellékelni 
levélben, vagy faxon a 72/ 328- 822 számon. 
 

Előnevezési díj postai úton:   
Kategóriában: 28.000,- Ft – Licence, és előfutók: 33.000, Ft.  
A nevezési lapokat kérjük olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni! 

Előnevezési zárlat:  
2013. április 12. (postabélyegző kelte) 

A rendező 80 nevezőre maximálja az indulók számát! 
Nevezési feltételek:   

érvényes vezetői engedély ( min. B. kat.) 
szabályoknak megfelelő RS, MNASZ, RTE gépkönyvvel rendelkező autó 
bukósisak (E jelű) 
egyrészes, zárt overál  

Kötelezően előírt biztosítások díja: 
A versenyen csak a magyarországi jogszabályoknak megfelelő Gépjárműversenyzői Felelősség 
biztosítással rendelkező gépkocsi vehet részt. A biztosítást a TT Risk Biztosítási Alkusz Kft köti meg. 
Rendezvényszervezői felelősség biztosítás: Rendező fizeti 

Extrém sportbiztosítás: Versenyző fizeti 1000ft/ fő 
Kiegészítő felelősség biztosítás: Versenyző fizeti  4000ft/autó 

A biztosítás érvényessége a verseny rajtjától a célig terjed, illetve azon gépkocsiknál, amelyek a 
versenyt feladták, a feladás időpontjáig érvényes. 
 

Díjazás:   
A Rallye Sprint Bajnokság 2013. szabályai szerint 
Kategória I- III.;  abszolút I- III. valamint a LADA kupa I- III. (serleg) 

 
Kategóriák: 

I.-II. kat.: 1150 cm3 -ig (2WD)  III. kat.: 1151- 1400 cm3 (2WD) IV. kat.: 1401- 1600 cm3 (2WD)
 V. kat.: 1601- 2000 cm3      VI. kat.: 2000 cm3 felett(2WD) VI.kat.: 2000cm3 felett(4WD)
  A1.6 kat (2WD)             N1 E kat: 0-70 LE               N1 H kat: 0-70 LE         Licence kat.   

                                                                
Egy kategória díjazásához minimum 5 nevezés szükséges! Ha nincs meg az 5 nevező, az adott kat. 
– ban, akkor egy kategóriával feljebb kerül besorolásra.   

 
Lassítók, rajt, cél, stop felfestése: fehér színnel  –––O   
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
A pályabejárás szabályai:  

Versenyautóval a pályabejárás TILOS! Kizárólag utcai autóval lehet pályát bejárni, a KRESZ 
szabályok betartásával, max 50km/h.  A szabály ellen vétőket a rajtengedély megvonásával 
büntetjük! 

 
Szervizpark:   

Helye: Magyarbóly, Dózsa u. és Ady E. u. 
Szervizponyva használata kötelező!  
T. Versenyzők, kérünk benneteket, hogy a verseny ideje alatt keletkezett hulladékot szíveskedjetek 
szemeteszsákokba gyűjteni, és elszállítani!  

 

Útlezárás ideje:  
Megegyezik a versenyfutamok idejével. 

Információ a pecsiautosport.hu – duen.hu – rallybrothers.com – lepoldsportvideo.hu internetes oldalon 
található! 

 
 
 
Szállás lehetőség:  

Hotel Virágos (Villány Tel:72/592-114) 
Beremend Hotel (Beremend Tel: 72/574-051)   
Hotel Cabernet (Villánykövesd Tel:72/493-200) 

 

 

RSB eng. 02/2013 
 
 
 
 
Balesetmentes versenyzést kívánunk! 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Balatonyi Árpád                             
                               szervező képviselője



NEVEZÉSI LAP - ENTRY FORM 
1. Versenyző                                  
1st Driver 

2. Versenyző                                    
2nd Driver 

 

Nevező       K i zár ó l ag os  b él yeg ző vel                             
Bewerber    rendelkező jogi személy                                 
.                   (cég. SE.) nevezhető meg. .   . 
.                   Ellenkező esetben üresen kell 
.                   hagyni! 

Név                                                  
Sur- and for name P.H.   

  
  
  

 
Cím / Address                                      
Irányító szám / Post code 
       
 
E-mail cím / E-mail Address 
    
Mobil telefonszám                            
Phone number    

Vezetői eng. száma 
Driver’s licence no.    
Licenc szám                                    
Licence no.       

Márka / Make Típus / Model Hengerűrtartalom / Capacity Kategória / Category 

        
Elérhetősége a verseny alatt 
(szállás neve és telefonszáma)              
Contact during the race        
(Name of accom. And phone no.)   

Baleset esetén értesítendő személy neve és telefonszáma                         
Name and tel. no. Os person to be informed in case of accident 

1. Versenyző / 1 st Driver 
Értesítendő személy neve, száma 

2. Versenyző / 2 nd Driver    
Értesítendő személy neve, száma 

 Alulírottak, aláírásunkkal igazoljuk, hogy a versenykiírásban, a kiadott végrehajtási utasításban, és a Balatonyi Rallye Team – Marco 
Racing Team, valamint a rendező által közzétett szabályokat, információkat, feltételeket, előírásokat megismertük, egyben kötelezzük 
magunkat, hogy az abban leírtak szerint járunk el, az esetleges ellenőrzéseknek, büntetéseknek alávetjük magunkat a rendezvény 
teljes időtartama alatt. A nevezési lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek és a nevezett gépkocsi és annak minden 
alkatrésze kielégíti a  Balatonyi Rallye Team – Marco Racing Team által meghirdetett műszaki szabályzat előírásait. A gépátvételen 
bemutatott műszaki állapot a szabályoknak megfelelő, az autónak rejtett hibája nincs. Jelen nevezési lap aláírásával hozzájárulok az 
alkohol, dopping és drog vizsgálathoz. Kijelentjük, hogy a versenyen saját akaratunkból, és saját felelősségünkre veszünk részt. 
Amennyiben baleset esetén anyagi kárt, vagy személyi sérülést okozok akár saját részre, akár harmadik személynek annak minden 
anyagi és jogi következményeit vállalom, azért minden felelősség engem terhel. Ilyen esetben a verseny, ill. a sorozat szervezőivel, 
engedélyezőivel szemben, sem anyagi, sem jogi követeléssel nem élek. 

  Aláírás / Signature Aláírás / Signature Aláírás / Signature 
Dátum / Date Nevező / Entrant 1. Versenyző / 1st Driver 2. Versenyző / 2nd Driver 

Az árnyékolt mezőket a rendező tölti ki (a rajtszámot is)! Rajtszám 

Nevezés beérkezése Nevezési díj befizetése Nevezési díj összege Adminisztráció 

Technikai átvétel Gépkönyv száma 
Rendező    

tölti ki! 

 

Verseny helye: Magyarbóly (Baranya megye);                   Verseny ideje: 2013. április 20-21. 
Nevezési zárlat 
Entires Closed 2013. április 12. 

Magyarbóly - Kupa 
Rallye Sprint Bajnokság  
                       kategóriái 

Licences  
Kategória 

Előfutó 


