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VERSENYKIÍRÁSBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK
1. BEVEZETÉS
1.3 GYORSASÁGI SZAKASZOK ÖSSZTÁVOLSÁGA, ÉS AZ ÚTVONAL TELJES HOSSZA
A verseny távja:
Gyorsasági szakaszok száma:
Gyorsasági szakaszok hossza:
Szekciók száma:
Szakaszok száma:

202,60 km
11
58,55 km (28,9 %)
3
1

ÁTVÉTELEK IDŐBEOSZTÁSA
Az adminisztratív, valamint a technikai átvétel nem kerül beosztásra, a jelentkezés ideje szabadon
választott a versenykiírásban szereplő időintervallumon belül.

12. EGYÉB
Valamennyi gyorsasági szakasz rajtoltatása fényjelző készülékkel történik. A rajt pillanatát a piros fény
elalvása jelzi. A rajtoló versenyautóval a rajthelyet a rajt pillanatát követő 5 másodpercen belül el kell
hagyni. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a rajtbíró megszakítja a rajtprocedúrát piros zászló
bemutatásával, és a rajteljárást újra kell kezdeni. A rajtprocedúra újrakezdése – annak okától
függetlenül – a rajt késleltetésnek minősül, és az RVSZ szerinti vonatkozó büntetést von maga után.
A kör jellegű gyorsasági szakaszok itinerben jelzett rádiós pontjain PIROS ZÁSZLÓK kerülnek
elhelyezésre, melyek bemutatása kizárólag a Versenyigazgató utasítása alapján történik. Amennyiben
egy versenyző részére piros zászló kerül bemutatásra, úgy a versenyzőpáros haladéktalanul köteles
megállni, és a sportbírók további utasításait betartani.

A kör jellegű gyorsasági szakaszokon a kevesebb kört teljesítők részére a kategóriájuk legrosszabb
ideje + 3 perc kerül megállapításra.
A versenyen a Rally2 „Szuper rallye” szabályai szerint lehetséges a versenybe történő visszaállás.
Minden versenyzőpárost (vezető versenyző + navigátor), valamint csapatukból 2 főt vendégül lát a
Rendező vacsorára 20:30-tól a szervizparkban. Amennyiben versenyzőpáros további csapattagokat
szeretne meghívni a vacsorára, úgy azt az adminisztratív átvételén jelezheti, a további csapattagok
vacsorájának díja: 3000 Ft / fő.
A gyorsasági szakaszok nem itiner szerint történő teljesítése (lassító rombolás, doughnut, körforgalom
kihagyása) büntetést von maga után. A lassító rombolás RVSZ szerint kerül megállapításra, a
doughnut, körforgalom kihagyása alkalmanként 30 másodperc büntetést von maga után,

1. SZ. MELLÉKLET - IDŐTERV
A Zalazone Handling pálya belső részének műszaki meghibásodása miatt a Rendező módosítani
kényszerült a Handling Stage nyomvonalát. Az itiner a már módosított nyomvonalat tartalmazza.
A módosított időtervet az itiner tartalmazza.

2. SZ. MELLÉKLET - PÁLYABEJÁRÁS
A Rendező nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Zalaegerszeg City SSS szakasz szervezett
pályabejárása (08.06. szombat 18:00-20:00) során a forgalom elől az utak lezárásra kerülnek, de a
gyalogos forgalom nem kerül korlátozásra. Kérjük a körültekintő közlekedést!

5. SZ. MELLÉKLET – SZERVIZPARK
A szervizpark területe frissen aszfaltozott, kifogástalan minőségű. A terület tulajdonosának előírása
alapján az aszfalt felület fúrása SZIGORÚAN TILOS, a szervizsátrakat az uralkodó szél miatt súlyozni
kötelező – erre kérjük a szervizcsapatok felkészülését.
A tankolás a saját szervizhelyeken engedélyezett. A tankolás idejére a szervizcsapat jól láthatóan
köteles kihelyezni egy legalább érvényes, 4 kg-os töltősúlyú tűzoltókészüléket.
A Rendező felhívja a figyelmet, hogy a PIRELLI-vel kötött együttműködése eredményeként
térítésmentes a kerekek szerelése – gumimárkától függetlenül. A Rendező ezért azzal a kéréssel fordul
a szervizcsapatokhoz, hogy tiszta kerekekkel vegyék igénybe ezt a szolgáltatást.

7. REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK A VERSENY JÁRMŰVEKEN, EGYÉB JÁRMŰVEKEN
A Rendező az alábbi kötelező reklámok elhelyezését írja elő:
Bal oldal

Jobb oldal

Őry Kornél sk.
Rendező Bizottság vezetője

