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SALGÓ Rallye 2019. 

Salgótarján 2019.08.24-25.  

 

 
 

 

 

 
  

 

Dátum: 2019.08.21. Idıpont: 14:00 
Tárgy: 1. sz. Végrehajtási utasítás  Dok. No.: 1.1. 

Kitıl: Rendezı   Oldal szám: 3 
Kinek: Minden nevezı / versenyzı Melléklet: - 

 
 

Versenykiírásban történt változások 
 

2.RENDEZÉS 
 
2.6. Felügyelő Testület: 
 Tagjai:     Oroszlán Tibor  Selmeczi György 
 
2.8 Vezető tisztségviselők: 
 Időmérés vezetője:   Lázár Sebestyén Lázár Benedek 
 

3.  Program 
 

3.8. Itiner kiadás: 
A versenyzőpárosok az alábbi dokumentumokat, eszközöket kapják meg az itiner átvételekor: 
• itiner 

• „RECCE”; „SERVICE”; „REFUEL ZONE” matrica 

• GPS berendezés  

A Rallye2 itinerben változott a 14-15. oldal az új út hamarabbi átadása miatt. 

A javított lapot a versenyzőpárosok az itinerrel együtt megkapják. 

 
3.9. Pályabejárás ideje: 

          R2 2019. augusztus 23. péntek                   09:15-től 10:15-től 
 
3.14. Versenyautók beállása a szervizpark területére a Technikai átvételt követően: 
 

A versenyre nevezett versenyzők, vagy megbízottjaik a versenyautó egyéni technikai átvételét 
követő 15 percen belül kötelesek a versenyautót a szervizpark területére beállítani 
Helyszín: 3100 Salgótarján (PARC FERMÉ) CAMPING itiner szerint 
A megadott időn belül a technikai átvétel területének elhagyása után, a technikai átvétel kijáratánál 
felállított időellenőrző állomáson átvett menetlevél szerint szabadon választott útvonalon. A 
menetlevél megfelelő kezeltetéséért (technikai átvétel kijáratánál felállított időellenőrző és 
szervizpark bejáratánál felállított időellenőrző állomáson) a versenyzőpáros felelős, megbízottjának 
közreműködése esetén is. A szervizpark bejáratánál a korai érkezés megengedett. Az állomásról 
történő késést a Versenyigazgató időellenőrző állomásról való késésnek minősítheti, és az arra 
vonatkozó szabályokkal megegyezően büntetheti. 
 

3.14. Versenyautók beállása a Parc Fermé területére a Technikai átvételt követően: 
 

A versenyre nevezett versenyzők, vagy megbízottjaik a versenyautó egyéni technikai átvételét 
követő 30 percen belül kötelesek a versenyautót a Parc Fermé területére beállítani 
Helyszín: 3100 Salgótarján (PARC FERMÉ) CAMPING itiner szerint 
A megadott időn belül a technikai átvétel területének elhagyása után, a technikai átvétel kijáratánál 
felállított időellenőrző állomáson átvett menetlevél szerint szabadon választott útvonalon. A 
menetlevél megfelelő kezeltetéséért (technikai átvétel kijáratánál felállított időellenőrző és Parc 
Fermé bejáratánál felállított időellenőrző állomáson) a versenyzőpáros felelős, megbízottjának 
közreműködése esetén is. A Parc Fermé bejáratánál a korai érkezés megengedett. Az állomásról 
történő késést a Versenyigazgató időellenőrző állomásról való késésnek minősítheti, és az arra 
vonatkozó szabályokkal megegyezően büntetheti. 
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3.15. Első Felügyelő Testületi ülés: 
 R2       2019. augusztus 24. szombat                   13:00 15:00 

 
 

4. NEVEZÉSEK 
 

4.4.3. GPS berendezés használata: 
 

Az RSB GPS nyomkövető rendszer használatát írja elő minden, a Salgó Rallye 2019 verseny 
országos bajnoki értékelésben induló versenyzőpáros részére. A berendezés használata, 
szabályszerű üzemeltetése a pályabejárás és a verseny teljes időtartama alatt egyaránt 
kötelező!  
A nevezési lap aláírásával a versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy GPS rendszer üzemeltetője 
az adatokat a rendezőnek, a verseny vezetőségének ill. az RSB-nek átadja. 

A berendezés bérleti szolgáltatását a nevezési díj tartalmazza 
 
 
 

10. ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL 
 
 

10.3. Időterv: 
 Adminisztratív átvétel 

Rallye 2:  

261,260,259,258,257 08:00 – 08:30 

256,255,254,253,252,251,250 08:31 – 09:00 

249,248,247,246,245,244,243 09:01 – 09:30 

242,241,240,239,238,237,236 09:31 – 10:00 

235,234,233,232,231,230,229 10:01 – 10:30 

228,227,226,225,224,223,222 10:31 – 11:00 

221,220,219,218,217,216,215 11:01 – 11:30 

214,213,212,211,210,209,208 11:31 – 12:00 

207,206,205,204,203,202,201 12:01 – 12:30 

  

Előfutók: 08:00 – 08:30 

 

11. TECHNIKAI ÁTVÉTEL 
 

11.2.Időterv: 
Rallye 2:  

261,260,259,258,257 08:30 – 09:00 

256,255,254,253,252,251,250 09:01 – 09:30 

249,248,247,246,245,244,243 09:31 – 10:00 

242,241,240,239,238,237,236 10:01 – 10:30 

235,234,233,232,231,230,229 10:31 – 11:00 

228,227,226,225,224,223,222 11:01 – 11:30 

221,220,219,218,217,216,215 11:31 – 12:00 

214,213,212,211,210,209,208 12:01 – 12:30 

207,206,205,204,203,202,201 12:31 – 13:00 

  

  

2.sz. melléklet: PÁLYABEJÁRÁS IDŐTERVE, ELŐÍRÁSOK, GPS HASZNÁLATA  
 
2.3.Adatrögzítő berendezések beszerelése 
 

Az RSB és a rendező a Rallye2 Bajnokságok résztvevői számára a pályabejárás és a verseny teljes idejére 
előírja GPS nyomkövető-sebességmérő berendezések használatát. 
Használati leírása a versenyre vonatkozóan: 7. sz, melléklet. 
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4. sz. melléklet: Azonosítók és reklámok elhelyezése 
 
Rallye2: 

 
 
 
G MNASZ/RSB reklám: 

     
 
 

5. sz. melléklet: SZERVIZPARK ÉS TANKOLÓZÓNA, JÁRMŰVEK 
 
 

5.1. Szervizparkok, szervizelés egyéb előírásai: 
 

g.) A rendező minden versenyzőpáros részére kötelezően előírja az Éjszakai gyűjtő / Parc Fermé / 
Rajtvárakozó területen a versenyautók alá helyezendő, egy min. 4 x 2 2X1 méter méretű ponyva 
(olaj- és üzemanyag álló lepel) használatát! Ezen szabályt megsértő nevezőket 100.000,- Ft 
pénzbüntetéssel sújtják a Felügyelők. 

 

7. sz. melléklet: A GPS RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL 
 
7.2.Sebességellenőrző berendezések használata (GPS): 
 

Az RSB GPS nyomkövető rendszer használatát írja elő a SALGÓ Rallye2 2019 verseny minden 
indulója részére. A berendezés használata, szabályszerű üzemeltetése a verseny teljes időtartama alatt, 
beleértve a PÁLYABEJÁRÁST is kötelező! A GPS berendezést a versenyautóban az IE 0Fállomáson 
ellenőrzik. 

 
7.2.Sebességellenőrző berendezések használata (GPS): 
 

Az RSB GPS nyomkövető rendszer használatát írja elő a SALGÓ Rallye2 2019 verseny minden 
indulója részére. A berendezés használata, szabályszerű üzemeltetése a verseny teljes időtartama alatt, 
kötelező! A GPS berendezést a versenyautóban a Technika Átvételen ellenőrzik. 

 
 
 
A fenti 1. sz. Végrehajtási utasítás engedélyezés alatt: 2019.08.21. 
 
 
 
 

Adamovits Márk sk. 
Rendező Bizottság vezetője 


