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Versenykiírásban történt változások 
 
2. RENDEZÉS 
2.7.  Vezető tisztségviselők: 

Vezető Technikai ellenőr:       Csepela Tamás 
 Gépátvétel vezetője:        Solti István 

Időmérés vezetője:  Kovács Krisztián/Boros Lajos  Lázár Benedek 
 
3. PROGRAM 
3.1  1. szakasz eredménylistájának közzététele: 2018. 08.03. 23:30  
 
3.2. Hivatalos (térítéses) TESZT 

Figyelem! A teszt idején annak helyszínén, az összekötő szakaszon és a lakott területeken fokozott rendőri 
jelenlét, valamint sebességmérés várható! A teszt időmérés nélkül kerül lebonyolításra. 

 Szerviztevékenység kizárólag a kijelölt szervizhelyen engedélyezett!  
A Teszt menetiránya a korábbi évekhez képest fordított, a szerviz pedig a rajtot megelőző 2km-es 
útszakaszon kerül kialakításra. Bakonya, és Kővágótöttös, Kővágószőlős területén szervizpontot létesíteni, 
ott szervizelni TILOS! 

 
8. ÜZEMANYAG 

A várható hőségre-, és a hőségriadóra való tekintettel a Rendező felhívja minden nevezett versenyző 
figyelmét a Versenykiírás 5. sz. melléklet, 5.6. pontban foglaltak maradéktalan betartására („…min. 2 db. 
érvényesített tűzoltó készülék készenlétbe helyezése”) az üzemanyag utántöltés biztonságosságának 
megőrzése érdekében.  

 
11. TECHNIKAI ÁTVÉTEL 

Figyelem! A technikai átvétel várakozó új helyszíne: Komló, Templom tér 
 
11.8.  Sebességellenőrző és biztonsági berendezés használata (GPS) 

A GPS egység és tartozékok felvétele a technikai átvételen történik. 
 
12. EGYÉB PROCEDÚRÁK 

A verseny Rendezője „All Star” és „Zwei Takt Memory” néven betétprogramot szervez, amelynek részletes 
leírását a verseny online hirdetőtábláján teszi közzé. A betétprogramok lebonyolítása a Nemzetközi 
Sportkódex 6. cikkelyére épülve, a rendező által meghirdetettek szerint kerülnek lebonyolításra. 
 
A rendező a verseny idején várható magas hőmérséklet miatt engedélyezi, hogy a gyorsasági szakaszok 
Stop állomása után (az állomást feloldó tábla után közvetlenül, max. 50m-en belül) a csapatok tagjai a 
versenyzőpárosnak maximum 2db 0,5liter kiszerelésű innivalót adjanak át. 

 
1. sz. melléklet: ÚTVONALLAP  

A végleges útvonallapot az itiner tartalmazza. 
 
2. sz. melléklet:  PÁLYABEJÁRÁS 

A pályabejárás jelzéseit az alábbiak szerint tünteti fel a rendező: 
Padkavédő gumik:  minden esetben neon zöld (nyíl) 
Állomások, lassítók:  neon zöld  
Teszt szakasz jelölései: neon narancs  
 
A rendező a festéssel együtt táblák kihelyezésével segíti a versenyzők tájékozódását. 
 
2.1 Pályabejárás időbeosztása: 
2018.08.01.  Nyárásvölgy - Hetvehely  8:00-20:00 12:00-20:00 

 



4. sz melléklet: KÖTELEZŐ REKLÁMOK

 
 
Reklámok, matricák felragasztására vonatkozó további szabályokat a versenykiírás tartalmazza. 
 
 
 
 
 
Jelen 1.sz. végrehajtási utasítás tartalma jóváhagyás alatt van.  
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