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1. Technikai gépátvétel helye: Vértes és Vidéke telephely Bokod, Fő utca 77/E. 

 

2. Pálya bejárás: 

Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a gyorsasági szakasz üzemi út, melyen a pályabejárás alatt 

nehézgépjárművekkel történő teherforgalom zajlik. Kérünk mindenkit a szokásosnál is nagyobb 

körültekintésre, és a sebesség mérséklésére!! 

 

3.Érkezési információk - szervízparkokra vonatkozó előírások: 

Minden versenyzőpáros először a versenyirodában jelentkezzen, ahol az itinerrel együtt kapják meg a 

szombati és vasárnapi szervizparkokba való belépéshez szükséges szerviz matricát is. Mindkét terület, 

valamint a technikai gépátvétel helyszínére (trélerrel megközelíthető!) 1 versenyautó és 1 szerviz autó 

léphet be. Pályabejáró és egyéb autókkal, valamint trélerekkel a környező utcákban kérjük a parkolást.  

Kérünk mindenkit a tisztasági-környezet védelmi előírások fokozott betartására! 

A szervizterületek kiválasztása vasárnap az R3-J4F-Reg indulóknak szabadon választott. 

Sprint indulóknak a Borg Warner parkolóba település kötelező, mert innen lesz felvezetés. 

Vasárnap a Borg Warner parkoló 06 h – tól foglalható el. 

 

4. Rajtceremónia lebonyolítása: 

A rajtceremónia helyszíne: Oroszlány Rákóczi út Polgármester Hivatal előtti része. 

A rajtceremóniára felvezetéssel érkeznek a versenyautók. A szombati szervizparkban kialakított IE 

állomáson kell jelentkezni a szombati rajtlistában megadott időben ( fordított sorrend), majd utána 

sorban kell várakozni a felvezetésre. A rajtkapun való áthaladás után szintén sorban kell várakozni a 

lezárt területen belül a visszavezetéshez. Önállóan még a rendszámmal rendelkező autók sem 

közlekedhetnek a szervizpark – rajtceremónia között. 

 

5. Vasárnapi felvezetés, szervízpark Sprint résztvevőknek: 

Vasárnapi napon a Sprint résztvevői a Borg Warner szervizpark – Gyorsasági szakasz-szervizpark 

között felvezetéssel közlekedhetnek. A felvezetések pontos idejéről, és a felvezetendő rajtszámokról 

hangosbemondón keresztül adunk tájékoztatást. A felvezetések idejéig a versenyautók a 

szervizpontokon tartózkodhatnak, a szervízpark elhagyása – gumimelegítés stb. céljából a verseny 

végéig tilos. 

 

6.Padkavédelem, lassítók és terelők kialakítása: 

 

A padkavédelmi eszközök, lassítók és terelők teherautó gumiabroncsokból kerülnek kialakításra. 
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7.Kötelező reklámok  elhelyezése: 

 

 

 
 
 

  8.R3, Regularity Időterv: 

 

 

 

„ RSB Engedélyezés alatt” 


