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A rendező által kiírt Kupa  
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1. Bevezetés 
1.1 A verseny a Regionális Rallye Kupa (Regionálny Rally Pohár - RRP), a nemzetközi Kódex 

összhangban az FIA szabályaival, a jelen versenykiírás és későbbiekben kiadott végrehajtási 
utasítások valamint a Minirally Cup 2018(MRC) szabályai alapján kerül lebonyolításra. 
A Regionális Rallye Kupa (Regionálny Rally Pohár - RRP) szabályai magtalálhatóak a 
rendező honlapján www.dobsinskykopec.sk a “Rally” fül alatt.. Az MRC 2018 szabályai a 
www.minirallycup.sk. Honlapon találhatóak. 

 
1.2 A gyorsasági szakaszok burkolata: 

23 % aszfalt és 77 %  burkolatlan szakasz jéggel és hóval borítva 
 

1.3 A Gyorsasági szakaszok és a teljes verseny hossza: 
A teljes verseny hossza: 59,56 km 
Gyorsasági szakaszok száma: 6 
Gyorsasági szakaszok hosza 19,88 km 
Szekcióka száma: 2 
Szakaszok száma: 1      

 
2. Rerndezés 
2.1.1 A verseny a következő értékelésekben számít 

 Regionális Rallye Kupa (RRP) – 1stfutam 
 Minirally Kupa 2018 (MRC) – 1stfutam 
 A rendező által kiírt Kupa (CoO) 

 
A versenyközpont helye és elérhetőségei: 
l Városi Kultúrház (Mestské kultúrne stredisko), Námestie baníkov (tér), 

Dobšiná 
 (48°82’02,09“N, 20°36’60.43“E) 

Telefon: +421 903934222 
Nyitvatartás: 2018 02 2. Péntek 18:00 – tól 2018 02.03. Szombat 18:00 

 

Hivatalos hirdető tábla: 
Helyszín:: Kultúrház földszint (Mestské kultúrne stredisko) 
 Námestie baníkov,  (tér) Dobšiná 
Működés:: 2018 02.03. Szombat  07:00 - től 18:00-ig 

 
A rendező minden dokumentációt elektromos formában a www.dobsinskykopec.com – 
honlapon tesz közzé. 

  
 
3. Program 

Előnevezési zárlat csökkentett nevezési díjjal: 
2018 01 26 Péntek 23:59 

Nevezési zárlat: 
2018 01 29 Hétfő 23:59 

Nevezési lista nyilvánosságra hozatala: 
2018 01 31 Szerda 20:00 

Pályabejárás ( sikeres adminisztratív átvétel után) 
2018 02.03. Szombat  06:30 - től 10:00-ig 
 

Szervízpark: 
Dobisna belváros Námestie baníkov ( tér)  és környező parkolók 
(48°82’02,09“N, 20°36’60.43“E) 
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Adminisztratív átvétel, Itiner és egyéb dokumentumok kiadása 
Helye:  Versenyiroda 

(48°82’02,09”N, 20°36’60.43“E) 
ideje: Szombat 2018 02. 6:15 től 09:45 ig. 

Technikai átvétel 
Helye: Námestie baníkov ( tér)  - városháza előtt 

(48°82’02,09“N, 20°36’60.43“E) 
ideje:: Szombat 2018 02. 6:30 től 09:50 ig. 
 

Eligazítás: 
location: Kultúrház földszint (Mestské kultúrne stredisko) 
date and time: Szombat 2018 02. 10:15 

Rajtlista közzététele: 
Helye: hirdető tábla 
ideje: Szombat 2018 02. 10:30 

Rajt (1. autó)  
Helye:: Námestie baníkov ( tér ) Kultúrház előtt 
ideje: Szombat 2018 02. 11:00 

Cél 
Helye: Námestie baníkov ( tér ) 
ideje: Szombat 2018 02. 15:10 
 

Az ideiglenes eredmény lista kihirdetése: 
Helye: hirdető tábla 
date and time: Szombat 2018 02. 15:15 

A végleges eredmény lista kihirdetése: 
Helye: hirdető tábla 
date and time: Szombat 2018 02. 15:45 

 
4. Nevezések 
4.1 Nevezési zárlat 

Csökkentett nevezési díjjal:          2018 01 26 Péntek 23:59 
Teljes nevezési díjjal:  2018 01 29 Hétfő 23:59 
Nevezési lista nyilvánosságra hozatala: 2018 01 31 Szerda   20:00 
 

 
4.2  Nevezési eljárás 
4.2.1 A nevezési lapot elektronikus formában a SAMŠ honlapján http://www.sams-asn.sk/prihlaska 

vagy a rendező honlapján www.dobsinskykopec.com. kell kitölteni. 
A rendező csak a kitöltött nevezési lappal és befizetett díjjal rendelkező nevezéseket 
fogadja el. A nevezési díj befizetését igazoló dokumentumot a 
info@dobsinskykopec.com- címre kell e.mail – ben elküldeni. 

 
4.3.2 Elfogadott autók 

a) Minimális előírások:: 
- Bukócső az FIA J függelékének megfelelően minimálisan a P vagy F előírások alapján, 

4WD autóknak minimálisan a F csoport alapján. 
- Lejárt FIA homológ ülés. 
- Lejárt FIA homológ biztonsági övek sérülés nélkül.. 

b) Az autóknak meg kell felelni az FIA  J függelékének és a nemzeti technikai előírásoknak. 
c) Az összekötő útvonalak közúton kerülnek kijelölésre, tehát érvényes közúti 

okmányokkal,rendszámmal, gépkönyvvel és kötelező biztopsítással kell rendelkezni.. 
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4.3.2.1 Kategóriák 
A nevezett járművek az alábbi kategóriákba kerülnek besorolásba:: 

X1 – 1300 cm3 -ig 
X2 –1300 cm3 - tól1600 cm3 -ig 

X3 – 1600 cm3 – től 2000 cm3 -ig 
X4 – cars with capacity over 2000 cm3 

A turbófeltöltővel rendelkező autók  1,7. szorzóval kerülnek korrigállásra. 
A Diesel járművek a valós hengerűrtartalmuknak megfelelő kategóriába kerülnek besorolásra. 

 
 

4.4 Nevezési díjak 
4.4.1 Minden Kupába 

 

Rendezői reklámmal 
A1,A2,A3,Z5,Z6, 

X1,X2,X3, A rendező 
Kupája 

   
X4, 
A4  

Alappdíj 60 €    110 € 
Emelt díj 2018 01 27-29 között  + 30 € az alapdíjon felül 
 

 
 

4.4.2 A nevezési díj tartalmazza: 
- kötelező felelőség biztosítás 3.fél részére okozott károk esetén, 2 rajtszám, 2 meleg étel 

 

 
4.5 Fizetési feltételek 

A nevezési díjat a következő helyre kell utalni::: 

Autoklub EHC Dobšinský kopec 
VÚB a.s. pobočka Rožňava;  
IBAN:SK71 0200 0000 0032 8349 4453 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
Kérjük minden esetben a vezető nevét feltüntetni!! 

 
4.7 Szeméyli feltételek (vezető/navigátor) 
4.7.1 Az RRP futamain részt vehet bárki. Aki betöltötte a 18. életévet, és minimum B kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkezik. 
 Azon külföldi versenyzők, akik nem rendelkeznek semmilyen versenyzői licencel részt 

vehetnek a versenyen, de RRP bajnoki pontokat nem szerezhetnek. 
Ezen versenyzők a SAMŠ szabályai szerint napi licencet kapnak. 
 

4.7.5 A versenyen minden résztvevő saját felelősége tudatában vesz részt, melyet tudomásul 
vesz a nevezési lap aláírásával. 
 

5. Biztosítás 
5.1 Biztosítás leírása: 

A nevezési díj biztosítást tartalmaz a SAMŠ és a Kooperativa, Vienna Insurance Group no. 
441-2022429 szerződése alapján ami biztosítást ad a 3. személyeknek okozott károk esetére 
€ 232,357 összeghatárig. A biztosítás a rajt pillanatától és a célbaérkezésig, vagy kiesésig 
avgy kizárásig.. 

 
 
7. Gumik 

Az autók utcai és versenycélra gyártott gumikkal is felszerelhetőek.A gumik vágása a 
szervízparkban megengedett. 
Gyári szöges gunikat kizárólag a szélsőséges időjárási körülmények esetén 
használhatóak. Saját készítési szüges, csavaros gumik használata tilos. Havas időjárás 
esetén minimálisan téligumi használata kötelezeő, ennek hiányában a páros nem ratolhat el. 
Hólánc használata tilos. 
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9. Pályabejárás 
9.1 Regisztráció pályabejárásra 

Minden párosnak meg kell felelnie az adminisztratív átvételen a pályabejárás megkezdése 
előtt. Ekkor kapják meg az itinert és a pályabejárási kártyát, melyet a teljes bejárás alatt meg 
kell őrizni.. A kártyát a bejárás után a versenyirodán, az eligazítás előtt le kell adni. 

9.2 Pályabejárás ideje 
6:30 tól 10:00.  

9.3 Pályabejárási korlátozások 
9.3.2 Gyorsasági szakaszonként 2 bejárás engedélyezett, az RS 3.6 – Eurobus körgyorsasági egy 

alkalommal. 
9.3.3 A haladási irány betartása kötelező, megfordulni tilos. 
9.3.4 A bejárás alatt a maxximum sebesség 40km/h. 
9.3.5 Kizárólag utcai autóval végezhető bejárás. A bejárás alatt szöges gumi használata 

tilos.. 
 
10. Adminisztartív átvétel 
10.1 Bemutatandó dokumentumok: 

 Vezetői engedélyek. 
 Személyi igazolványok 
 Kitöltött nevezési és technikai lap. 
 Gépkönyv ha van 
 Befizetett nevezési díj. 

 
10.2 Időbeosztás 

Átvételi időbeosztás nem kerül kiadása. 2018 02 2. Péntek 18:30 – tól 20:00 – ig lehetőség 
van fakultatív átvételre. 

 
 
11. Technikai átvétel, jelölés,plombálás 
11.1 Időbeosztás 
11.1.1 Minden Kupa résztvevőinek az RRP szabályai szerint kerül lebonyolításra 
11.1.2 A technikai átvétel a szervízpark területén kerül lebonyolításra a városháza előtt Námestie 

Baníkov ( tér)  2018 02 03 6:30 tól 9:50 – ig. Technikai átvételre sikeres adminisztratív átvétel 
után kell jelentkezni, időbeosztás nem készül. A versenyzőpárosnak nem kötelező megjelenni 
az átvételen. A pénteki fakultatív adminisztratív átvétel után lehetőség van fakultatív technikai 
átvételre 2018 02 2. án  18:30 tól 20:00-ig. 

11.2 Versenyzők biztonsági felszerelései 
A versenyzőknek ruházatukat és sisakjukat be kell mutatniuk a techniaki átvételen.. 

 
12.1 Időellenőrző (TC) 

A verseny időellenörző állomásokkal kerül lebonyolításra, melyekre az ideális időben kell 
érkezni. Korai érkezés esetén percenként 1 perc büntetés jár. Késői érkezés esetén 
percenként 10 másodperc büntetés jár.. 
Az útvonallap megtalálható a versenykiírás mellékletében. 

12.5 Szervíz park előírásai, promóciós tevékenység 
12.5.1 A szervízpark 2018 02 02 Péntek  18:30 – tól foglalható el. 
12.5.4 Kötelező minimum 5x3m víz és olajálló ponyva, valamint minimum 150 literes 

szemeteszsák használata. 
12.5.5 A trélereket a Dobsina Gimnázium területén kell elhelyezni. 
12.5.6 A szervíz park szabályainak megsértéséért 100 € büntetést szabhat ki a Felügyelő testület. 
 
12.6 Hivatalos idő: 
 GPS idő 

 

12.7 Új rajt 

A versenyen új rajt nem kérhető 
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. 
 

14. Díjak - Értékelés 
14.1 A versenyen a következő díjak kerülnek kiadásra::  
14.1.1 RRP: - Abszolút 

- Kategória 
- női versenyzők 

14.1.2 MRC: - Abszolút, 
- Kategória 

14.2 1-3 helyiezés abban az esetben kerül kiadásra, ha minimum 4 induló volt a 
kategóriában. Egyéb esetekben csak az 1. hely kerül díjazásra. 

 
 
 
 

Marcel Kollárik 
Rendező bizottság vezetője 
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1. Melléklet :Időterv  
 

   LEG 1              Saturday 3.2.2018     

               

   TC  Location  SS dist.  Liaison dist  Total dist  Target Time  First car      

               

   0  START ‐ Námestie Baníkov  ‐  0,00  0,00  0,00  11:00   

SE
C
TI
O
N
 1
 

      Refuel                   

      Distance to next refuel  (9,94)  (19,84)  (29,78)          

             

   1  Žrebčín  ‐  3,77  3,77  0:06  11:06   

   SS 1  Vyšná Maša (Žrebčín) 1  3,00  ‐  ‐  0:03  11:09   

   2  Vlčia dolina  ‐  6,14  9,14  0:15  11:24   

   SS 2  Vlčia dolina ‐ Podkova 1  4,70  ‐  ‐  0:03  11:27   

   3  Eurobus  ‐  7,80  12,50  0:21  11:48   

   SS 3  Eurobus 1  2,24  ‐  ‐  0:03  11:51   

   3A  Service park ‐ entry  ‐  2,13  4,37  0:08  11:59   

   
Service park ‐ Námestie 
baníkov 

(9,94)  (19,84)  (29,78)  1:40       

      Refuel                      

      Distance to next refuel  (9,94)  (19,84)  (29,78)             

   3B  Service park ‐ exit  ‐  ‐  ‐    13:39      

               

   4  Žrebčín  ‐  3,77  3,77  0:06  13:45   

SE
C
TI
O
N
 2
 

   SS 4  Vyšná Maša (Žrebčín) 2  3,00  ‐  ‐  0:03  13:48   

   5  Vlčia dolina  ‐  6,14  9,14  0:15  14:03   

   SS 5  Vlčia dolina ‐ Podkova 2  4,70  ‐  ‐  0:03  14:05   

   6  Eurobus  ‐  7,80  12,50  0:21  14:26   

   SS 6  Eurobus 2  2,24  ‐  ‐  0:03  14:29   

   6A  Regrouping  ‐  2,17  4,37  0:08  14:37   

   6B  Finish ‐  Ramp      0:18  14:55   

               

      Leg 1/ Total  19,88  39,68  59,56            

          

          

   TOTAL RALLY      

      SS  without RS Total    %      

               

   LEG 1 ‐ 5 SS  19,88  39,68  59,56    33,38%     

   Total ‐ 5RS  19,88  39,68  59,56     33,38%     
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2 Melléklet:Rajtszámok elhelyezése 
 
 

 
 
 


