
 
FORRÁS Rallye Sprint 

az ART-INNOVA Kupáért 
Komló-Zobákpuszta, 2014. 09. 20-21. 

Dátum: 2014. 09. 19. Idő: 19:55 
Tárgy: 1. sz. Végrehajtási Utasítás Dok. No.: 1.1 
Kitől: Rendező Oldal szám: 2. 
Kinek: Minden nevező részére Mellékletek: 1. 

 
1. A VERSENYKIÍRÁSBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK_        ______________________  _______ 

1.3 Gyorsasági szakaszok száma: 2 + prológ    helyesen: 6 + prológ 
 
3.3 Versenyiroda nyitva tartása: 2014. 09. 20. 08:00 – 14:00 (Autókar Kft) helyesen: 08:00 – 16:00 

 
3.5 Pályabejárás ideje: 2014. 09. 20. 08:30 – 13:00    helyesen: 08:30 – 15:00 
 
3.6 Kötelező versenyzői eligazítás és rajtszám osztás: 2014. 09. 20. 14:30 helyesen: 15:30 
 
3.17 A PROLÓG rajtjának ideje: 2014. 09. 20. 15:00   helyesen: 17:00 
 
4.3 Elfogadott nevezések száma, géposztályok: "A diesel üzemű járművek a valós (szorzó nélküli), lökettérfogat 
szerinti kategóriában indulnak, de meg kell felelniük a korrigált hengerűrtartalom szerinti minimális tömeg és 
maximális kerékszélesség előírásainak." 
Helyesen: A régiós bajnokságokban (MARB-RS) történő értékeléskor turbó-diesel autókat 1,5 szorzóval 
megnövelt kategóriában kell értékelni a rendezőnek. (31/2014. számú RSB határozat 2014.05.14.)  
 
1.sz. melléklet: Pályabejárás 
Előírt sebességhatár túllépése helyesen:  20%-ig  5.000,- Ft 

                                                          20% felett – 35%-ig  15.000,- Ft                 
                                                          35% felett – 50%-ig  30.000,- Ft                 
                                                          50% felett   rajtengedély megvonás      

 
 

2. PÁLYABEJÁRÁS JELZÉSEI_____________                      ______________________  _______ 
A gyorsasági szakaszokra vonatkozó információkat útburkolati festéssel és táblák kihelyezésével jelöli a rendező az 
alábbiak szerint: 
Gy.0. – Prológ    Jelölés színe: NARANCS 
Gy.1,3,5. – Vasas - Zobákpuszta  Jelölés színe: NARANCS 
Gy.2,4,6. – Zobákpuszta - Vasas  Jelölés színe: ZÖLD 
 
FOKOZOTTAN FELHÍVJUK MINDEN VERSENYZŐ FIGYELMÉT A PÁLYABEJÁRÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA! 
(Versenykiírás 9. pont és 1.sz. melléklet.). A pályabejárást végző gépkocsiban nevezett 1. versenyző +1fő 
tartózkodhat! 
 
 
3. SZERVIZTERÜLET_____  ________________ ______                       ______________________ 
A szervizterület vezetője: KIRSCHING JÁNOS +36 70 330 9074 utasításait – kizárásig terjedő büntetés terhe mellett - 
maradéktalanul be kell tartani! A szervizterületre kizárólag felragasztott szervizmatricával rendelkező járművek léphetnek 
be! A szervizterületre versenyautónként kizárólag 1db szervizjármű belépése engedélyezett! Trélert a használható 
szervizterületeken tárolni TILOS – kivéve a kijelölt tréler parkolót!  
A szervizterületre kizárólag 2014. szeptember 21-én (vasárnap) 05:00h-tól, 07:00h-ig lehet beállni!  
A BUSZFORDULÓ TERÜLETÉT SZABADON KELL HAGYNI!   
Azok a csapatok, akik egymás mellett szeretnének szervizelni, egy időben, közvetlenül egymás után kell, hogy 
belépjenek a szervizterületre. Egyéb esetben, az egymás melletti elhelyezésük nem megoldható. A szervizhelyeket 
érkezési sorrendben töltjük fel. 
Az előfutók valamint a sprint mezőny versenyzői számára a szervizterületet – teszt, és egyéb jelleggel – versenyautóval 
elhagyni tilos, a szabály megszegése kizárásig terjedő büntetést von maga után! (kivéve a gyorsasági szakasz rajt 
állomásának szükséges megközelítésekor.) Részletes szabályok versenykiírás: 3.sz, melléklet.  
 
 
4. EGYÉB    ______                                                     _____________________________________ 
Zászlójelzések: 
A SÁRGA és PIROS zászlójelzések figyelmen kívül hagyása közvetlen balesetveszélyt jelent és kizárásig terjedő 
büntetést von maga után! 
 



Baleset esetén: 
Baleset esetén – amennyiben nincs személyi sérülés – a sérült versenyautót a rendező nem mozgatja, nem szállítja, a 
rajtoltatás folyamatossága okán (mentésre csak a versenyt követően lesz lehetőség). Ilyen esetben, a baleset helyszínét 
megelőzően SÁRGA ZÁSZLÓJELZÉSSEL hívja fel az érkező versenyzők figyelmet a sportbíró. A műszaki hibás 
versenyautóban kötelező tartozékként előírt elakadásjelző háromszög „-100m-es” kihelyezése kötelező! 
A versenyből kiesett, vagy kiállt versenyautókban tartott értékekért a rendező nem vállal felelősséget. Az esetlegesen 
szükségessé váló őrzésről az érintett versenyzőknek kell gondoskodniuk a vonatkozó biztonsági szabályok betartásával, 
és a verseny további akadálytalan lebonyolításának szem előtt tartásával. 
 
Táblák: 
A gyorsasági szakaszok CÉLjainak jelölése: 
PIROS TÁBLA – KOCKÁS ZÁSZLÓVAL: CÉL tábla, itt a cél, itt van a fotocella! 
A gyorsasági szakaszok STOPjainak jelölése egy, piros színű táblával történik: 
PIROS TÁBLA – STOP FELIRATTAL: STOP állomás! KÖTELEZŐ A MEGÁLLÁS! 
 
Pályazárás: 
2014. szeptember 21. (vasárnap) 06:00 órakor. Ezt követően a gyorsasági szakaszon civil autó, szerviz jármű nem 
közlekedhet! 
Természet-, és környezetvédelem: 
A verseny minden résztvevőjét kérjük, hogy ügyeljen környezetére, a keletkezett hulladék összegyűjtésére, és 
elszállítására. Óvd a természetet, védd a Rallye-t! 
 
 
5. KÖTELEZŐ REKLÁMOK___  _                      _________________________________________ 
A rendező az alábbiak szerint írja elő kötelező reklámok versenyautókon történő feltüntetését: 
RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG + ELŐFUTÓK: 
A rajtszám felett, mindkét oldalon:  FORRÁS 
B rajtszám alatt, mindkét oldalon:  RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2014 
C BAL OLDAL első sárvédő:   EXPERTUS ENGINEERING   
D BAL OLDAL hátsó sárvédő:   DIGISTAR 
E JOBB OLDAL első sárvédő:   FŰTŐERŐMŰ + KVG ZRT 
F JOBB OLDAL hátsó sárvédő:   DAMLA 
 HOMLOKFAL:     www.duen.hu 
 
LICENCE KATEGÓRIA: 
A rajtszám mellett, mindkét oldalon:  FORRÁS 
B rajtszám alatt, mindkét oldalon:  RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2014 
C BAL OLDAL első ajtó első fele:  EXPERTUS ENGINEERING  
D BAL OLDAL első ajtó hátsó fele:  DIGISTAR 
E JOBB OLDAL első ajtó első fele:  FŰTŐERŐMŰ + KVG ZRT  
F JOBB OLDAL első ajtó hátsó fele:  DAMLA 
 HOMLOKFAL:     www.duen.hu 
 
A reklámfelületek-matricák feldarabolása, megcsonkítása, körbevágása TILOS! A matricákat kizárólag a kiírásban 
található ábrán látható módon, értelemszerűen lehet felragasztani! A rajtszámpanel közvetlen közelében 
kizárólag az adott verseny reklámjai tüntethetőek fel!  
A rendező a nevezési díj összegével megegyező pénzbüntetést róhat ki a verseny folyamán, amennyiben a rendezvény 
ideje alatt ellenőrzi és észleli a reklámok nem az előírtaknak megfelelő felragasztását. 
 
NEM KÖTELEZŐ, de ha úgy érzed… 
A rendezőséggel együtt tiszteleghetsz a közelmúltban elhunyt Pethő „Tyutyu” István emléke előtt az adminisztratív 
átvételen kapott fekete szalaggal, melyet kérlek, köss fel TE is a versenyautód tetszőleges részére.   
 
 
 
6. KÖTELEZŐ VERSENYZŐI ELIGAZÍTÁS ÉS RAJTSZÁM OSZTÁS_                                ______ 
Ideje: 2014. szeptember 20. (szombat): 15:30h; Helye: PROLÓG, Rajtvárakozó (Komló, Templom tér)  
A VERSENYRE SPRINTES KATEGÓRIÁKBA VAGY ELŐFUTÓNAK NEVEZETT VERSENYZŐK RÉSZÉRE – 
PÉNZBÜNTETÉS (20.000,-HUF) és/vagy KIZÁRÁS TERHE MELLETT KÖTELEZŐ! (minden versenyzőpárosból 
legalább az egyik versenyző megjelenése kötelező!)  
 
A fenti – 1. sz. Végrehajtási utasítást – a Rallye Sprint Bajnokság vezetősége jóváhagyta: 2014. szeptember 19. 
 

 
 

                                                                                                                                                     Markó Tibor 
                     rendező 


