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A-HÍD Mecsek Rallye Sprint 
a BUILD IT Kupáért 

 
Pécs-Árpádtető, 2018. 10. 13-14. 

 

Dátum: 2018. 10. 12. Idő: 16:40
Tárgy: 1. sz. végrehajtási utasítás Dok. No.: 1.1
Kitől: Rendező Oldal szám: 2.
Kinek: Minden nevező részére Mellékletek: --

 
1. A VERSENYKIÍRÁSBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK 
Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal teljes hossza 
A verseny távja:    43,50 km   
Gyorsasági szakaszok száma:   5  
Gyorsasági szakaszok hossza:   Gy’A’/1,2: 7,55 km  
      Gy’B’/1,2: 7,55 km  
      Gy’C’/1: 13,30 km  
Gyorsasági szakaszok teljes hossza:  43,50 km  
 
Felügyelő 
Vezető:       Hajdu Attila 
 
Megfigyelő és delegált személy 
MNASZ RSB megfigyelő:    Doleschall István 
MNASZ Biztonsági megfigyelő:    Buda Gábor 
 
Vezető tisztségviselők 
Versenyigazgató (a verseny vezető sportbírója): Komáromi István 
Versenyigazgató helyettes:    Vida Gizella 
Biztonsági szolgálat vezetője:    Cs. Nagy Szilárdné 
A verseny titkára és a versenyiroda vezetője:   Bende Ildikó 
MARB technikai ellenőr +gépátvétel vezetője:   Toma József 
Értékelés vezetője:     Lovay Miklós   

 
Versenyközpont és hirdetőtábla helye és elérhetősége 
Versenyiroda 1 
A versenyközpont helye:  Expo Center, 7631 Pécs, Megyeri út 72.,  
Parkolás:   a létesítmény kerítésén kívüli kavicsos parkolójában 
 
Adminisztratív átvétel 
Időpontja:   2018. október 13. (szombat)  14:00 – 17:30 
Helye:    Mecsextrém Park /Pécs-Árpádtető    Expo Center, Pécs 

 
MARB (MNASZ) gépkönyvezés (előzetes regisztrációval!) 
Időpontja:   2018. október 13. (szombat)  14:00 – 14:30 
Helye:    Mecsextrém Park /Pécs-Árpádtető    Expo Center külső parkolójának lezárt részén 
 
Technikai átvétel 
Időpontja:   2018. október 13. (szombat)  14:30 – 18:00 
Helye:    Mecsextrém Park /Pécs-Árpádtető Expo Center külső parkolójának lezárt részén 
A technikai átvétel területére kizárólag a versenyautók, illetve az azokat szállító szerelvények léphetnek be. 
 
 
2. PÁLYABEJÁRÁS  JELZÉSEI 
Az gyorsasági szakaszokra vonatkozó információkat útfestéssel jelöli a rendező: 
Gy.1,3 Camping - Árpádtető Rajt: neon zöld 
  Cél, Stop: fehér 
Gy.2,4 Árpádtető - Camping Rajt, Cél, Stop neon narancs 
Gy.5 Orfű - Camping Rajt: neon zöld 
  Cél, Stop: neon narancs 
Padkavédő gumik jelölése:  neon zöld (nyíl) 
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3. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Parc Fermé 
A versenykiírásban megadottaktól eltérőn a technikai átvételt követően NEM alakít ki Parc Fermét a rendező. Az 
átvételt követően a versenyzők versenyautóikat az átvétel helyszínéről elszállítják.  
 
Belépés a szervizparkba [versenyautóval, trélerrel, szervizjárművel, pályabejáró autóval] 
2018.10.14-én (vasárnap) 04:30h-tól hajthatnak be a szervizcsapatok a szervizbe. A belépéssel kapcsolatos részletek: 

 megközelítési útvonal: Pécs, Hunyadi u. – Demokrácia u. – Lapisi út. (Remeterét, ill. Árpádtető irányából a 
szervizcsapatok nem hajthatnak be.) 

 Környezetvédelmi okokból A szervizként szolgáló útszakaszon KIZÁRÓLAG AZ ASZFALTOZOTT 
ÚTFELÜLETEN (jobb oldali sávban) PARKOLHATNAK JÁRMŰVEIKKEL A VERSENYZŐK! Az útpadkán NEM 
engedélyezett a parkolás. A SZABÁLY BETARTÁSÁT KIEMELTEN ellenőrzi a rendező! 

 A Parc Fermé és így a felvezetés törlése okán engedélyezett a versenyautókkal – akár „lábon” – a 
szervizparkba hajtani, a megadott időben és irányból megközelítve. 

 Engedélyezett a trélerekkel (komplett szerelvénnyel) történő behajtás a szervizbe. 
 Engedélyezett a trélerek parkolása a szervizben, kizárólag az aszfalton! az útpadkán nem engedélyezett 
 a szerelvények, járművek kizárólag felragasztott és érvényes szerviz-matricával léphetnek be a lezárt területre, 

a megadott időben és irányból. 
 A rendező engedélyezi a versenyre vonatkozó pályabejáró matricával ellátott autók belépését a szervizbe. 

Ezekkel a járművekkel engedélyezett a szervizterület elhagyása, és az újbóli behajtás is.  
 FIGYELEM! A rendező engedélyezi, hogy a Mecsek Rallye Sprint verseny mezőnye (versenyzők, 

szervizcsapatok) az 52. Mecsek Rallye mezőnyének áthaladásakor, a szervizből a Lapisi elágazás 
közelébe hajtsanak az érvényes pályabejáró matricával ellátott járműveikkel, és ott ideiglenesen 
parkoljanak. Az intézkedés célja, hogy a „nagy mezőnyök” áthaladását a Mecsek Rallye Sprint verseny 
érintettjei – igény szerint – megtekinthessék Lapison és környékén. 
FIGYELEM! Aki él a lehetőséggel, köteles betartani a rendezői, sportbírói utasításokat a járművek 
visszaindulásának időpontját illetően. (ha ott „felejti” valaki az autóját, azzal a verseny további 
folytatását akadályozza az úton parkoló autójával!) 

 Technikai okok miatt a szervizparkban nem lesz vendéglátó egység (büfé). Felhívjuk a csapatok figyelmét, 
hogy előzetesen gondoskodjanak saját ellátásukról (étel, ital)  

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 „Service”, „Vezetőség”, „Rendező”, „Média”, „Vendég”, és „Pályabejárás” matricával 
rendelkező járművek léphetnek be. A „Pályabejárás” matricával ellátott autók és a trélerek elhelyezése csak úgy 
történhet, hogy azok nem zavarják sem a verseny lebonyolítását, sem a versenyzőtársak szerviz pontjának kiépítését, 
működését. 
 
 
4. IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS 2018. 10. 14-re, Pécs Térségére 
A koponyeg.hu előrejelzése (2018.10.12. 15:24h) szerint a verseny napján, vasárnap: 
„Folytatódik a vénasszonyok nyara ragyogó napsütéssel, csapadék nélkül. A délutáni órákban továbbra is 21-22 fok 
körüli értékeket mérhetünk.”  
 
 
5. KÖTELEZŐ REKLÁMOK 
A verseny valamennyi indulója számára egységesen előírt kötelező reklámok: 

 
 
A fenti 1.sz. végrehajtási utasítást a rendezőbizottság vezetője adta ki, 2018. 10. 12-én.  
MNASZ jóváhagyás alatt.          Markó Tibor 
            rendező  


