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A-HÍD Rallye Sprint 
a BUILD IT Kupáért 

Hosszúhetény, 2018. 07. 21-22. 
 
 

Dátum: 2018. 07. 19. Idő: 23:24
Tárgy: 1. sz. végrehajtási utasítás Dok. No.: 3.1
Kitől: Rendező Oldal szám: 2.
Kinek: Minden nevező részére Mellékletek: --

 
1. A VERSENYKIÍRÁSBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK 

2. pontban 
MARB Technikai ellenőr és gépátvétel vezetője: Toma József  Tüskés László 
 
3. pontban 
Versenyiroda 1 nyitva tartása helye: Iskola /Hosszúhetény, Verseny u. 9. 

ideje: 2018. 07. 20. (péntek) 19:30h – 21:00h között (!!!) 
     ideje: 2018. 07. 21. (szombat) 07:30h – 11:00h között (!!!) 
 

Fakultatív átvételek   helye: Iskola /Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
ideje: 2018. 07. 20. (péntek) 19:30h – 21:00h között (!!!) 
 

Adminisztratív átvétel  helye: Iskola /Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
ideje: 2018. 07. 21. (szombat) 08:00h – 10:00h között  
 

Technikai átvétel   helye: Iskola /Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
ideje: 2018. 07. 21. (szombat) 08:15h – 10:15h között 
 

Itiner átvétel    helye: Iskola /Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
     ideje: 2018. 07. 20. (péntek) 19:30h – 21:00h között (!!!) 
     ideje: 2018. 07. 21. (szombat) 07:30h – 10:30h között (!!!) 
 

Pályabejárás    ideje: 2018. 07. 21. (szombat) 07:30h – 11:30h között (!!!) 
 

A gyorsasági szakaszok várható rajtideje (a rendezvény ritmusának ütemében változhat) 
MARB RSK várható időpont 
Gy1 Felvezetés a MARB mezőny után 13:00 
Gy2 Gy1 13:45 
Gy3 Gy2 15:30 

visszavezetés a szervizbe
Felvezetés Hosszúhetény RAJTjába 17:30 

Gy4 Gy3 18:00 
Gy5 Gy4 19:30 
Gy6 Gy5 21:00 

2018. július 21. Napkelte: 05:07h Napnyugta: 20:33h 
 
16. pontban 
A rendező különdíjat ír ki a hölgy pilótával induló versenyzőpárosok részére „MRT Lady’s Cup” elnevezéssel. 
 

2. PÁLYABEJÁRÁS  JELZÉSEI 
Az gyorsasági szakaszokra vonatkozó információkat útfestéssel, valamint táblák kihelyezésével jelöli a rendező: 

MARB RSK útfestés színe
Gy.1,3,5 Gy.2,4. neon zöld
Gy.2,4,6. Gy.1,3,5. neon narancs
Padkavédő gumik jelölése: neon zöld

FOKOZOTTAN FELHÍVJUK MINDEN VERSENYZŐ FIGYELMÉT A PÁLYABEJÁRÁS SZABÁLYAINAK 
BETARTÁSÁRA! (Versenykiírás 9. pont és 1.sz. melléklet). Különös tekintettel a sebesség ellenőrzésre. 
 
3. A SZERVIZPARKRÓL 
A Szervizpark vezetője: KOVÁCS EDIT +36 30 375 8142 utasításait – kizárásig terjedő büntetés terhe mellett – 
maradéktalanul be kell tartani. A szervizparkba – a versenyen rajtoló versenyautókon kívül – kizárólag az adott 
rendezvényre érvényes „szerviz”, „Vezetőség”, „Rendező”, „Média”, vagy „Vendég” matricával rendelkező járművek 
léphetnek be. 
A rendező a megszokott rendtől eltérően ezúttal lehetővé teszi, hogy a „Pályabejárás” matricával ellátott autók is 
belépjenek a szervizterültre, azzal a kikötéssel, hogy ezen járművek parkolása nem zavarhatja sem a verseny 
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lebonyolítását, sem a versenyzőtársak szerviz pontjának kiépítését, működését. A szervizparkba versenyautónként 
1db szervizjármű belépése engedélyezett. Tréler parkoló a szervizparkban kerül kialakításra – közvetlenül a külszíni 
bánya kerítése melletti betonos bekötő úton -, minden más helyszínen TILOS a trélerek tárolása! A szabályok 
megsértése esetén, a szabálysértőhöz tartozó versenyzőpárost bünteti a Felügyelő Testület. 
 
A SZERVIZJÁRMŰVEK BEÁLLÁSÁNAK IDEJE (kizárólag érvényes szervizmatricával!) 
2018. július 21. (szombat) 07:30 és 12:30 óra között. 
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 sportbírója állítja ki, és a Vasas felőli rajtnál kialakított „mobil versenyirodában” fizeti vissza a rendező. A kaució 
visszafizetés végső időpontja: 2018. július március 16. (péntek) a díjkiosztó vége. Más, későbbi időpontban – és/vagy 
a sportbírók által ellenjegyzett igazoló szelvény hiányában a kaució visszafizetésére nincs lehetőség. 
 
4. KÖTELEZŐ VERSENYZŐI ELIGAZÍTÁS ÉS RAJTSZÁM OSZTÁS 
Előfutók, biztonsági autók:   2018. július 21. (szombat) 10:00h, Versenyirpda 1 /Iskola 
MARB+RSK+Licence versenyzők:  2018. július 21. (szombat) 12:00h, Szervizpark 
 
5. PÁLYAZÁRÁS ÉS FELVEZETÉS 
2018. július 21-én (szombat) az útlezárásra két ütemben kerül sor: 
Vasas – Zobákpuszta között   12:00h 
Vasas – Zobákpuszta – Hosszúhetény között 17:30h  
Az útszakaszok a verseny végégig zárva maradnak, a verseny ideje alatt versenyigazgatói engedély és jogosultság 
nélkül (versenyben induló versenyzők, rendezőség) a lezárt útszakaszra hajtani tilos és életveszélyes és rendőrségi 
feljelentést von maga után. 
 
6. IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS 2018. 03. 16-ra, ORFŰ TÉRSÉGÉRE 
A koponyeg.hu előrejelzése (2018.07.19. 23:18h) szerint a verseny napján, szombaton: 
„A kezdeti napos időt követően erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délután egyre többfelé törhet 
ki zivatar. Országos hőség várható 30 fok körüli értékekkel.” A verseny napjára 7mm csapadékot jósolnak 
elsősorban a délutáni-esti órákra, így várhatóan „vízen” fejezzük be... :o/ 
 
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! 
 
 
A fenti 1.sz. végrehajtási utasítást a rendezőbizottság vezetője adta ki, 2018. 07. 19-én.  
MNASZ jóváhagyás alatt. 

 
Markó Tibor 

rendező 


