
 

GREPTON Rallye SPRINT 
az NJI Kupáért 

Orfű - Magyarhertelend, 2014. 10. 24-25. 
 

Dátum: 2014. 10. 23. Idő: 22:32
Tárgy: 1. sz. Végrehajtási Utasítás Dok. No.: 1.1
Kitől: Rendező Oldal szám: 2.
Kinek: Minden nevező részére Mellékletek: 1.

 
 

1. PÁLYABEJÁRÁS  JELZÉSEI___________________________________________________________________ 
Az gyorsasági szakaszokra vonatkozó információkat útfestéssel, valamint táblák kihelyezésével jelöli a rendező: 
Gy. 1,3,5. táblák színe: narancs  festés színe: neon-narancs 
Gy. 2,4,6.  táblák színe: zöld  festés színe: neon-zöld 
Padkavédő gumik jelölése (mindkét irányban):  festés színe: zöld 
FOKOZOTTAN FELHÍVJUK MINDEN VERSENYZŐ FIGYELMÉT A PÁLYABEJÁRÁS SZABÁLYAINAK 
BETARTÁSÁRA! (Versenykiírás 9. pont és 1.sz. melléklet.). Különös tekintettel a sebességhatárok betartására. 
 
 
 
2. SZERVIZPARK______________________________________________________________________________ 
A szervizpark vezetője: KIRSCHING JÁNOS +36 70 330 9074 utasításait – kizárásig terjedő büntetés mellett - 
maradéktalanul be kell tartani. A szervizparkba kizárólag „szerviz” matricával és vagy „rendező” matricával rendelkező 
járművek léphetnek be. A szervizparkba versenyautónként kizárólag 1db szervizjármű belépése engedélyezett. Tréler 
parkoló a szervizparkban kerül kialakításra, minden más helyszínen TILOS a trélerek tárolása! A szabályok 
megsértése esetén, a szabálysértőhöz tartozó versenyzőpárost bünteti a Felügyelő Testület. 
 
A SZERVIZJÁRMŰVEK BEÁLLÁSÁNAK IDEJE (szombaton kizárólag felragasztott, érvényes 
szervizmatricával!): 
2014. október 24. (péntek) 11:00 és 18:00 óra között – a camping bejáratát éjjeli őr biztosítja, de a bent hagyott 
értékekért a rendező nem vállal felelősséget! Éjszaka a Camping ZÁRVA tart. 
 
2014. október 25. (szombat) 04:34 – 06:00h-ig 
A szervizpark elfoglalásának gördülékeny lebonyolítása érdekében kérünk minden versenyzőt a fenti időpontok 
betartására. Az előírás megszegése a verseny rajtjának késését eredményezi, ezért a rendező a késést időbüntetéssel 
bünteti.  
A szervizparkban a kordonszalaggal a rendezvény elől lezárt területekre behajtani, parkolni kizárás terhe 
mellett TILOS!  
 

A szervizparkra vonatkozó kaució visszafizetéséhez szükséges igazolást, a terület átvételét követően a szervizpark 
vezető sportbírója - Kovács Edit +36 30 375 8142 - állítja ki, és a szerviz bejáratánál RECEPCIÓ / VERSENYIRODA 
fizeti vissza (a díjkiosztó idejében már a díjkiosztó helyén). A visszafizetéssel legkésőbb 2014. október 25. (szombat) a 
díjkiosztó végéig lehet élni. Ezt követően a kaució visszafizetésére nincs lehetőség! 
 
 
 
3. KÖTELEZŐ VERSENYZŐI ELIGAZÍTÁS ÉS RAJTSZÁM OSZTÁS_____________________________________ 
Ideje: 2014. október 24. (péntek) várhatóan: 19:30h; Helye: Versenyiroda, Magyarhertelend, kiskastély. 
A versenyre sprintes kategóriákba vagy előfutónak nevezett versenyzők részére – pénzbüntetés (20.000,-HUF) 
terhe mellett kötelező!  
 
 
 
4. PÁLYAZÁRÁS ÉS FELVEZETÉS_________________________________      ___________               _________ 
2014. október 25. (szombaton) az útlezárásra 6:00h-kor kerül sor. Ezt követően a gyorsasági szakaszon a civil 
forgalom nem haladhat át. A verseny kezdetekor a felvezetésre történő gyülekezést a sportbírók koordinálják. 
REGGEL AZ EGÉSZ SPRINT MEZŐNY + ELŐFUTÓK EGYSZERRE KERÜL FELVEZETÉSRE! Aki lekési a 
felvezetést a versenyen nem tud elrajtolni! Sorakozó a felvezetéshez a strandparkoló előtti egyenesben (Orfű, 
Dollár u.) 6:15h. A Gy6 utáni visszavezetés hasonló módon, azaz egyben történik. Azok a sprintes versenyzők, 
akik a verseny folyamán elhagyják a verseny részére lezárt területet, azaz a zárások valamelyikén kihajtanak, a 
versenyt nem folytathatják. 
 
 
 



 

5. KÖTELEZŐ REKLÁMOK______________________________________________________________________ 

 
 
RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG + ELŐFUTÓK: 
A rajtszám felett, mindkét oldalon:  GREPTON 
B rajtszám alatt, mindkét oldalon:  RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2014 
C BAL OLDAL első sárvédő:   DIGISTAR   
D BAL OLDAL hátsó sárvédő:   SBS 
E JOBB OLDAL első sárvédő:   KONASOFT 
F JOBB OLDAL hátsó sárvédő:   RALLYE SPRINT GÁLA 
 HOMLOKFAL:     www.duen.hu 
 
LICENCE KATEGÓRIA: 
A rajtszám mellett, mindkét oldalon:  GREPTON 
B rajtszám alatt, mindkét oldalon:  RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2014 
C BAL OLDAL első ajtó első fele:  DIGISTAR  
D BAL OLDAL első ajtó hátsó fele:  SBS 
E JOBB OLDAL első ajtó első fele:  KONASOFT 
F JOBB OLDAL első ajtó hátsó fele:  RALLYE SPRINT GÁLA 
 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. 
 
 
 
6. TERMÉSZET-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM________________________________________________________ 
A verseny minden résztvevőjét kérjük, hogy ügyeljen környezetére, a keletkezett hulladék összegyűjtésére, és 
elszállítására. Óvd a természetet, védd a Rallye-t! 
 
 
 
A fenti – 1. sz. Végrehajtási utasítást – a Rallye Sprint Bajnokság vezetősége jóváhagyta: 2014. 10. 23. 
 
 
 
 

 
Markó Tibor 

rendező 


