INT. Hídépítő Baranya Kupa
a Hertz Kupáért 2019
Komló, 2019. július 26-27.
Dátum: 2019. 07. 24.
Tárgy: 1. sz. Végrehajtási utasítás

Kitől:
Kinek:

Idő:
Dok. No.:
Oldal szám:
Melléklet:

Rendező
Minden R2, HIS, Pro+ Nevező

9:30
1.1.
2
-

1. VERSENYKIÍRÁSBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK
1. BEVEZETÉS
1.3 Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal teljes hossza:
Rallye2
PRO+
A verseny távja:
473,77 km
367,16 km
Gyorsasági szakaszok száma:
13 +Prológ
10 + Prológ
Gyorsasági szakaszok teljes hossz
124,00 km
93,00 km
Gyorsasági szakaszok aránya:
26,17%
25,33%
Szekciók száma:
6
5
Szakaszok száma:
2
2
2. RENDEZÉS
2.7.
Vezető tisztségviselők:
RSB megfigyelő:
Értékelés vezetője:

Historic
455,58
12 + Prológ
113,00 km
24,80%

Gáll Csaba
Hauser József

3. PROGRAM
3.1 2019. július 27. /szombat
00:30
2. szakasz rajtlista közzététele / Hirdetőtábla +web
05:30 – 22:00
Szervizpark A (PRO+R2) nyitva tartása /Komló - Kossuth u., Eszperantó tér
06:00 – 21:00
Szervizpark B (His) nyitva tartása /Komló – Carbon parkoló
06:30 – 22:30
Versenyiroda nyitva tartása / Sportközpont, Komló
06:35 – 20:30
Sajtóiroda nyitva tartása /Versenyiroda
07:00
2. szakasz rajtja (PRO+) /itiner szerint
07:55 7:45
2. szakasz rajtja (HIS) /itiner szerint
09:05 8:40
2. szakasz rajtja (R2) /itiner szerint
16:58 17:38
Célceremónia és díjátadás (R2) /Céldobogó - itiner szerint
17:16 17:56
Verseny célja (R2) /PF BE - itiner szerint
17:20 18:00
Végső technikai ellenőrzés (R2) / Városgondnokság (ex-Autókar Kft)
17:48 19:06
Célceremónia és díjátadás (PRO+) /Céldobogó - itiner szerint
17:48 19:10
Végső technikai ellenőrzés (PRO+) / Városgondnokság (ex-Autókar Kft)
18:06 19:24
Verseny célja (PRO+) /PF BE - itiner szerint
18:30 20:15
Ideiglenes eredménylista közzététele (PRO+) /Hirdetőtábla +web
18:43 19:51
Célceremónia és díjátadás (HIS) /Céldobogó - itiner szerint
18:45 19:55
Végső technikai ellenőrzés (HIS) / Városgondnokság (ex-Autókar Kft)
18:45 19:00
Ideiglenes eredménylista közzététele (R2) /Hirdetőtábla +web
19:00 20:45
Hivatalos végeredmény közzététele (PRO+) /Hirdetőtábla +web
19:01 20:09
Verseny célja (HIS) /PF BE - itiner szerint
19:15 19:30
Hivatalos végeredmény közzététele (R2) /Hirdetőtábla +web
20:30 20:45
Ideiglenes eredménylista közzététele (HIS) /Hirdetőtábla +web
21:00 21:15
Hivatalos végeredmény közzététele (HIS) /Hirdetőtábla +web
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 teszten időmérés nélkül kerül lebonyolításra.
Szerviztevékenység kizárólag a kijelölt szervizhelyen engedélyezett!
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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
11.8. Sebességellenőrző és biztonsági berendezés használata (GPS)
A GPS egység és tartozékok felvétele a fakultatív adminisztratív átvételen és az adminisztratív átvételen
történik.
A GPS egység és tartozékok kiadása a technikai átvételen történik.
12. EGYÉB PROCEDÚRÁK
12.9 Szuper Rallye
RVSZ I. fejezet 23. pontja szerint
Minden bajnokság vonatkozó előírása szerint, Pro+ esetén Rallye2 bajnokság szabályai (RVSZ VIII. 6.8.
pontja) szerint.
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. A PÁLYABEJÁRÁS JELZÉSEI
A pályabejárás jelzéseit az alábbiak szerint tünteti fel a rendező:
Padkavédő gumik:
minden esetben ZÖLD színű (nyíl)
Állomások, lassítók, zárások:
NARANCS
Teszt zárás, rajt, cél, stop:
ZÖLD

3. AZONOSÍTÓK ÉS REKLÁMOK ELHELYEZÉSE
A reklámok és azonosítók versenyautókon történő elhelyezését az alábbiakban részletezettek szerint írja elő a
rendező.
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A reklámfelületek-matricák feldarabolása, megcsonkítása, körbevágása TILOS! A matricákat kizárólag a
kiírásban található ábrán látható módon, értelemszerűen lehet felragasztani! A rajtszámpanel közvetlen
közelében kizárólag az adott verseny reklámjai tüntethetőek fel!
A rendező a nevezési díj összegével megegyező pénzbüntetést róhat ki a verseny folyamán, amennyiben a
rendezvény ideje alatt ellenőrzi és észleli a reklámok nem az előírtaknak megfelelő felragasztását, hiányát.

4. TRÉLER PARKOLÓ
Az eredetileg tervezettől eltérően, a tréler-parkoló kialakítása a szervizpark közvetlen közelében, a komlói
Fűtőerőmű területén – udvarában történik: Komló, Bem J. u. 24.. ()a versenyközpont épületének oldalánál).

5. GUMIABRONCSOK HASZNÁLATA A PROLÓGON
PRO+ és Historic versenyzők esetében
Az FIA és MNASZ szabályi szerint, gyártmányra, típusra vonatkozó további megkötések nélkül.
Rallye2 OB versenyzők esetében
A prológon engedélyezett minden az előírásokban foglalt gyártmányokkal (Pirelli, Hankook) azonos, de
regisztráció nélküli gumiabroncs használata. A verseny folytatásában viszont a bajnokságra vonatkozó
megkötések érvényesek (regisztrált Pirelli, Hankook).

Jelen 1.sz. végrehajtási utasítás tartalma RSB jóváhagyás alatt van.

Markó Tibor sk.
Rendező Biz. Vezetője
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