
 

 

                         NAGYVÁZSONY KUPA 
2016. 10. 1-2. 

 

 
Dátum: 2016. 09. 30. Idő: 17:00 
Tárgy: 1sz Végrehajtási utasítás  Dok. No.: 1.1 
Kitől: Rendező Oldal szám: 1. 
Kinek: Minden nevez ő részére  Mellékletek: -- 

 

FIGYELEM! A HELYSZÍNI NEVEZŐK ÁTVÉTELI IDŐPONTJA: 09:30- 10:00 óra! 
 

1. A VERSENYKIÍRÁSBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK___________ ______________________________________ 
 1.3 Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvon al teljes hossza: 
 Gyorsasági szakaszok száma:  6 (3+3) 
 Gyorsasági szakaszok hossza:  A: 6,25km;  A: 5,75 km ;   B: 6,25 km- változatlan 
 Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 37,50km   36,00km  
 
2. PÁLYABEJÁRÁS  JELZÉSEI__________________________ _________________________________________ 

FOKOZOTTAN FELHÍVJUK MINDEN VERSENYZŐ FIGYELMÉT A PÁLYABEJÁRÁS SZABÁLYAINAK 
BETARTÁSÁRA!  Különös tekintettel a sebesség betartására. 
 

3. SZERVIZTERÜLET___________________________________________________________________________ 
A szervizpark vezetőjének, sportbíróinak utasításait – kizárásig terjedő büntetés mellett - maradéktalanul be kell 
tartani. A szervizparkba kizárólag „szerviz” táblával és vagy „rendező”, „vezetőség” matricával rendelkező 
járművek léphetnek be.  
A szervizparkba versenyautónként kizárólag 1db szer vizjárm ű belépése engedélyezett.  
Tréler parkoló a szervizterület közelében (200m) ke rül kialakításra, a trélereket kizárólag ott engedé lyezett 
parkolni!   
Minden más helyszínen – különös tekintettel a szervizterületre - TILOS a trélerek tárolása! A szabályok 
megsértése esetén, a szabálysértőhöz tartozó versenyzőpárost bünteti a Felügyelő Testület. 

 
A SZERVIZJÁRMŰVEK BEÁLLÁSÁNAK IDEJE (kizárólag szervizmatricával! ): 
 
Szombatról – vasárnapra virradólag a versenyautókat  bent lehet hagyni a szervizterületen. 
A területet a rendez ő őrizteti a polgár őrséggel, de anyagi felel ősséget nem vállal. 

 
4. LASSÍTÓK________________________________________ ____________ 

A  jelenlegi versenyen: 
• és mindkét irányban 7-7 db lassító 4 sorral (!) ker ül felépítésre. 
• a lassítók személyautó abroncsokból kerülnek felépí tésre a padka gumik pedig kamion abroncsok 

lesznek. 
• a lassítókban a gumik ELMOZDULÁSA esetén lassítónké n 10mp büntetés jár a gumit ellök ő 

versenyz őpárosnak. 
 
FIGYELEM! AZ ÖSSZES LASSÍTÓ 15m-ES SORTÁVVAl kerül felépítésre! 

 
 
5. KÖTELEZŐ REKLÁMOK__________________________________________ ____________________________ 
A verseny valamennyi indulója számára egységesen előírt kötelező reklámok: 

 

 
 
 



 

 
 
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 rendez őbizottság vezet ője adta ki: 2016. 09. 30-án 

Vajai Zsolt sk. 
rendező 


