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A123 TESZT RALLYE 
a Rally Café Kupáért 
Orfű, 2018. 03. 15-16. 

 
 

Dátum: 2018. 03. 14. Idő: 14:51
Tárgy: 1. sz. végrehajtási utasítás Dok. No.: 3.1
Kitől: Rendező Oldal szám: 2.
Kinek: Minden nevező részére Mellékletek: --

 
1. PÁLYABEJÁRÁS  JELZÉSEI 
Az gyorsasági szakaszokra vonatkozó információkat útfestéssel, valamint táblák kihelyezésével jelöli a 
rendező: 
Gy. 1,2,3. táblák színe: fehér   festés színe: neon-zöld 
Gy. 4,5, (6).  táblák színe: narancs/piros  festés színe: neon-narancs 
Padkavédő gumik jelölése (mindkét irányban):  festés színe: neon-narancs 
FOKOZOTTAN FELHÍVJUK MINDEN VERSENYZŐ FIGYELMÉT A PÁLYABEJÁRÁS SZABÁLYAINAK 
BETARTÁSÁRA! (Versenykiírás 9. pont és 1.sz. melléklet). Különös tekintettel a sebesség ellenőrzésre. 
 
 
2. A SZERVIZPARKOKRÓL 
A Szervizpark 1 vezetője: KOVÁCS EDIT +36 30 375 8142, a Szervizpark 2 vezetője: ILLÉS GÁBOR 
+36 70 773 2051 - utasításaikat – kizárásig terjedő büntetés terhe mellett – maradéktalanul be kell tartani. A 
szervizparkokba – a versenyen rajtoló versenyautókon kívül – kizárólag az adott rendezvényre érvényes 
„szerviz 1”, „szerviz 2”, „Vezetőség”, „Rendező”, „Média”, vagy „Vendég” matricával rendelkező járművek 
léphetnek be (a „Pályabejárás” matrica nem jogosít gépjárművel történő behajtásra). 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. 
A Licences és amatőr versenyzők közös szervizelésére kizárólag a Szervizpark 1-ben, azaz, a 
Camping területén van lehetőség. A szervizparkokra vonatkozó további szabályok a versenykiírás 3.sz 
mellékletében találhatóak. 
 
A SZERVIZJÁRMŰVEK BEÁLLÁSÁNAK IDEJE (kizárólag érvényes szervizmatricával!) 
2018. március 15. (csütörtök) 10:30 és 20:00 óra között – a camping bejáratát éjjeli őr biztosítja, de a 
bent hagyott értékekért a rendező nem vállal felelősséget! Éjszaka a Camping ZÁRVA tart. 
2018. március 16. (péntek) 05:00 – 06:15h-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 
szervizparkok vezető sportbírói - Kovács Edit és Illés Gábor - állítják ki, és a szerviz bejáratánál 
RECEPCIÓ / VERSENYIRODA fizeti vissza a rendező. A kaució visszafizetés végső időpontja: 2018. 
március 16. (péntek) a díjkiosztó vége. Más, későbbi időpontban – és/vagy a sportbírók által ellenjegyzett 
igazoló szelvény hiányában a kaució visszafizetésére nincs lehetőség. 
 
 
3. KÖTELEZŐ VERSENYZŐI ELIGAZÍTÁS ÉS RAJTSZÁM OSZTÁS 
Előfutók, biztonsági autók:   2018. március 15. (csütörtök) 18:30h, Rácz Tanya, Orfű-Lipóc 
MARB+RSK+Licence versenyzők:  2018. március 15. (csütörtök) 19:00h, Rácz Tanya, Orfű-Lipóc 
 
 
4. PÁLYAZÁRÁS ÉS FELVEZETÉS 
2018. március 16. (péntek) az útlezárásra 6:00h-kor kerül sor. Ezt követően a gyorsasági szakaszon a civil 
forgalom nem haladhat át. A verseny során a felvezetésre történő gyülekezést minden esetben a 
sportbírók koordinálják. A reggeli első „turnus” – rajtlista első 20-25 autó – legkésőbb 7:00h-kor 
felvezetésre készen kell, hogy felsorakozzon a szervizpark kijárati gyűjtőnél. 
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5. IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS 2018. 03. 16-ra, ORFŰ TÉRSÉGÉRE 
A koponyeg.hu előrejelzése (2018.03.14. 14:35h) szerint a verseny napján, pénteken: 
„Kezdetben borult idő lesz többfelé esővel, aztán délután csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. 7 és 
17 fok között alakul a hőmérséklet - ÉK-en lesz a hűvösebb.” A verseny napjára 7mm csapadékot 
jósolnak elsősorban a korareggeli - reggeli órákra, így várhatóan „vízen” kezdünk. 
 
 
6. MARCO RACING TEAM KÜLÖNDÍJ 
Nagy örömünkre szolgál, hogy újra üdvözölhetünk körünkben hölgy pilótákat is. Számukra és a többi bátor 
hölgy versenyző számára biztatásként, motivációként a rendező különdíjat ír ki az alábbi elnevezéssel: 

 

MARCO RACING TEAM KÜLÖNDÍJ 
LADY’S CUP 

 

A kupában a versenyen induló és azt sikeresen teljesítő hölgy versenyzők teljesítményét mérjük össze és 
díjazzuk. 
 
 
7. KÖTELEZŐ REKLÁMOK 
A verseny valamennyi indulója számára egységesen előírt kötelező reklámok: 
 

 
 
 
8. TERMÉSZET-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 
A verseny minden résztvevőjét kérjük, hogy ügyeljetek környezetetekre, a keletkezett hulladék 
összegyűjtésére, és elszállítására, a természet értékeinek védelmére, mert ezzel az autósport hosszú távú 
boldogulását IS segíted. Óvd a természetet, védd a Rallye-t! 
 
 
9. RALLYE SPRINT MENÜ A RÁCZ TANYA ÉTTERMÉBEN  
A rendező és a Rácz Tanya együttműködésének eredményeként a csütörtöki napon RALLYE SPRINT 
MENÜVEL várjuk a versenyre érkező versenyzőket, csapattagokat. A kínálat: 

 Gulyásleves 850,-Ft vagy, 
 Sertéspörkölt galuskával, savanyúsággal 1300,-Ft vagy, 
 Húsleves, rántott szelet hasábburgonyával és salátával, desszert 2200,-Ft 

Minden további egyéni igény esetén a Vendégek az Étlapról választhatnak kedvükre valót. 
Ha még nincs szállásod a versenyre: www.racztanya.hu! 
 
 
 
A fenti 1.sz. végrehajtási utasítást a rendezőbizottság vezetője adta ki, 2018. 03. 14-én.  
MNASZ  jóváhagyás alatt. 
 
 
 

Markó Tibor 
rendező 


