
                        

4. AUTÓHÁZAK KFT ÓZD RALLY 

2016.10.28-30. 

Dátum: Miskolc, 2016.10.06. Idő: 10:00 

Tárgy: 1. sz. Rendezői közlemény Dok. No,: 1. 

Kitől: Rendező Oldalszám: 2. 

Kinek: Minden nevező Mellékletek: - 

 

Várunk minden MARB versenyzőt, aki meg szeretné méretni magát a Rallye2-es versenyzők közt, 

ugyanúgy mint a Baranya kupán, a 4. AUTÓHÁZAK KFT ÓZD RALLY 2016 versenyen is az RSB egyedi 

rajtengedélyével rajthoz állhattok! 

 109/2016 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2016.08.02. 

Az Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy az érvényes MARB igazolvánnyal rendelkező amatőr 
versenyzők számára lehetővé teszi a Rallye2 OB futamokon való részvételt, úgynevezett egyedi 
rajtengedéllyel. 

Az egyedi rajtengedély díjmentes. 

Az adott Rallye2 versenyen az egyedi rajtengedéllyel indulók: 

 részt vehetnek a rendezvényen, 

 a rajtsorrendben minden esetben a Rallye2 bajnokság indulói után szerepelhetnek, 

 a Rallye2 OB résztvevőivel közös értékelésben nem vehetnek részt, 

 a Rallye2 OB értékelésben pontot nem szerezhetnek, 

 kizárólag az „egyedi rajtengedélyes” versenyzők számára kiírt különdíjban részesülhetnek (az első 

három helyezett egyedi rajtengedélyes versenyzőpáros) 

  

Rallye2 versenyen, egyedi rajtengedéllyel történő indulás feltétele: 

 érvényes MARB igazolvány (legalább egy, vezetőként az adott évben teljesített verseny), 

 sportorvosi engedély (a verseny adminisztratív átvétel kezdete előtt 72 órával az MNASZ 

honlapjára, e-ügyintézés menüpontban a MARB igazolvány mellé kötelezően feltöltve) 

 az adott versenyre történő nevezéssel egy időben egyedi rajtengedély kérelem és szabályismereti 

vizsgára történő jelentkezés megküldése az RSB felé, legkésőbb az adott verseny nevezési 

zárlatáig. (oktatás és vizsga a verseny helyszínén) 

 érvényes rallye szakági nevezői licence-szel rendelkező tagság általi nevezés 

    

Egyedi rajtengedélyes versenyzők nevezési eljárása: 

RVSZ VI.2 pontjával összhangban, az adott verseny kiírás szerint. 

A nevezési díj megegyezik a Rally2 nevezési díjjal. 



Elfogadott autók és versenyzői felszerelések: 

Az RVSZ VI.5. és az RVSZ. V. melléklet 4.pont (RALLYE2) szerint 

Felmerülő kérdéseitekre az egyedi rajtengedéllyel kapcsolatban a versenyzői összekötő ad választ, 
keressétek bizalommal. 

 

Tájékoztatás a prológon fakultatívan részvevők számára: 

Azon versenyzőpárosok (ORC, RALLY2) akik részt kívánnak venni a Prológon a rendezvényt 

megelőzően 2016.10.25-ig 24:00-ig a keletautosport@gmail.com email címen jelezniük kell írásban 

ezen szándékukat. A rendezőtől kapott visszaigazolást követően fakultatív adminisztratívon vagy 

2016.10.28-án 13:00-13:30 óra között adminisztratív átvételen kell megjelenni, közvetlenül az ORB 

adminisztratív átvétele után. Ezt követően a technikai átvétel kötelező, melynek időpontja 2016.10.28. 

péntek 13:30-14:30.Az átvétel után a versenyautókkal a szervizparkba kell beállni. 

A prológ befejeztével időkártyával és ugyanazon feltételek szerint és ugyanazok az állomások 

érintésével (ORB, HIST) kötelező a szerviz, utána pedig a beállása a Parc Fermé területére.(ORB 

útvonallap) 2016.10.28. péntek IE 0C. Következő állomás 2016.10.30. vasárnap IE 0B. 

 

 

Rendezőség 
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