
 

 
 
                                   
 

Kiemelések a Hargita Gyöngye Rallye (Raliul Perla Harghitei) 
Versenykiirásból 

Székelyudvarhely 2017 julius 14-15 
 

 
1. Bevezetés 
1.2. Útburkolat    Aszfalt 100 % 
1.3. ORB  

  Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 122,46 km  (29,24%) 
       Az útvonal teljes hossza:  418,78 km 
       Gyorsasági szakaszok száma: 12 (6 külömböző) 
   ORB2 

  Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 81,62 km  (29,50%) 
       Az útvonal teljes hossza:  276,72 km 
       Gyorsasági szakaszok száma: 10 (4 külömböző) 
 
2. Rendezés 

     2.3. Rendező neve, címe és elérhetősége: 
          Rendező neve: CS Maxx Racing 
          Címe, elérhetőségei: Kos Karoly utca: 1/A, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
          Telefon: Mobil 0040-744-221011 
          E-mail: office@raliulharghitei.ro 
 Elérhetőségi lehetőségek 
 Ferencz Csaba : 0040-744221011 
 Stoica Béla : 0040-745039736 
 Honlap : www.raliulharghitei.ro 
 
    2.8. Versenyközpont helye és elérhetősége 

- Hotel Tarnava (Kükülő) – Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely), piata Primariei (Polgármesteri 
hivatal tér), 16 szám,  GPS: 46° 18.275’N, 25° 17.561’E 
    2.9. Parc Ferme 

- Piața Primăriei (a Polgármesteri Hivatal előtti tér) , Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
    2.10. Szervizpark 

- Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Rakoczi Ferencz utca és  Kossuth Lajos utca 
- Platform park : Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Iancu de Hunedoara (Hunyadi János) utca, 

lásd VIII – as Melléklet 
    2.11. Gyüjtő 
 - Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Rakoczi Ferencz utca 
    2.12. Tankolási zóna 
 - Szervizpark, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Kossuth Lajos utca 
 - Távoli tankolás, Joseni (Gyergyóalfalu), str. Ciumani utca, lásd IX-es Melléklet 
 
3. Program 
 - 2017.06.14 (szerda) Nevezések kezdete – Honlap 
 - 2017.07.07 (péntek) Nevezések lezárása 20:00 óra – Honlap  
 - 2017.07.07 (péntek) Nevezési lista kitétele 22:00 óra – Honlap  
   2017.07.12  (szerda)  
 - 15:30-21:00 versenyiroda megnyitása - Hotel Tarnava (Kükülő)  



- 15:30-21:00 beiratkozás a pályabejárásra, a pályabejáró valamint a rallye itiner és GPS követő 
rendszer átvétele – versenyközpont 

- 15:30-21:00 választható adminisztrativ átvétel 
- 16:00-19:00 pályabejárás (lásd II – es Melléklet) 

   2017.07.13 (csütörtök) 
 - 08:30-20:00 versenyiroda megnyitása 
 - 08:30-20:00 médiaközpont megnyitása 
 - 08:30-20:00 beiratkozás a pályabejárásra, a pályabejáró valamint a rallye itiner és GPS követő 
rendszer átvétele – versenyközpont 
 - 08:30-20:00 választható adminisztrativ átvétel    

- 09:00-23:30 Pályabejárás (lásd II – es Melléklet) 
- 12:00 Sajtótájékoztató 
- 13:00 Szervizpark megnyitása – str. Kosuth Lajos utca 
- 16:00-19:00 Gépátvétel, plombálás - szervizpark 

 - 19:15 Csoportkép – Casa de cultura (Művelődési központ) Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
- 20:00 Rajtceremónia Márton Áron tér  

  2017.07.14 (péntek) 
 - 07:30-22:30 versenyiroda megnyitása 
 - 07:30-22:30 médiaközpont megnyitása 

- 08:00-13:00 Shakedown -  Forteni (Farcád) 
 - 13:00  A Felügyelő testület első űlése – versenyközpont 
 - 13:30 Első napi rajtlista közzététele   
 - 14:30 A verseny rajtja első nap (ORB) – Szervizpark KI 
 - 19:52 A verseny rajtja első nap (ORB2) – Szervizpark KI 

- 20:04 Az első nap célja  (ORB) - Parc Ferme  
- 21:05 Az első nap – első szekció  célja (ORB2) - Parc Ferme 
- 22:00 A második nap rajtlistájának közzététele 

2017.07.15 (szombat) 
- 08:00-21:30 Versenyiroda megnyitása  
- 08:00-21:30 médiaközpont megnyitása 
- 08:30 A verseny rajtja második nap (ORB) – Parc Ferme 
- 09:31 A verseny rajtja első nap – második szekció (ORB2) – Parc Ferme  
- 17:57 Cél, céldobogó (ORB) – Parc Ferme 
- 18:58 Cél, céldobogó (ORB2) – Parc Ferme 
- 19:30 Végső technikai ellenörzés – Euro-Car Trading 

 - 20:00 A Felügyelő testületi ülés – versenyközpont     
 - 20:30 Az ideiglenes eredménylista közzététele – versenyközpont  
 - 21:00 A végleges eredménylista közzététele   

 
4. Nevezések 
4.1. 2017.07.07 20:00 óra (péntek) Nevezési zárlat  
4.2. Nevezési eljárás 

- A rallye honlapján elérhető kitöltött nevezési nyomtatványt el kell küldeni az 
inscrieri@autorally.ro e-mail cimre. Az eredeti nyomtatványt az adminisztrativ átvételkor kell 
leadni. 

4.3. Elfogadott nevezések száma  80 
4.4. Géposztályok 
4.5. A Román Nemzeti Rallye Bajnokság-Dunlop 2017 (CNRD-2017) Szabályzatának 4.2-4.3-4.4 

pontjainak megfelelően 
A Román Nemzeti Rallye2 Bajnokság-Dunlop 2017 (CNR2D -2017) Szabályzata 3-as pontjának 
megfelelően 
A Román Nemzeti Historic Rallye Bajnokság-Dunlop 2017 (CNRID-2017) Szabályzata 4.1-es 
pontjának megfelelően  

     4.5. Nevezési dijak 
     4.5.1. Nevezési dij összege 
  ORB (CNRD) 
 - 300 euró 2-8 és 11 géposztályok 
 - 200 euró 9-10-12 géposztályok és monomárka kupa (Dacia/Suzuki) 
 - 200 euró juniorok (18 év felett)   
   - 0 euró juniorok (18 év alatt) 
 - 50 euró shakedown   
 Csapat 
 - 100 euró 3 tagu csapat   
 - 150 euró 4 tagu csapat   
 - 200 euró 5 tagu csapat   



 
 
 Historic (CNRID) 

- 300 euró 
 - 50 euró shakedown   
  

ORB2 (CNR2D) 
 - 200 euró B csoport  (4 kerék meghajtás/4RM)  
 - 130 euró A csoport  (2 kerék meghajtás/2RM), I    
 - 30 euró Shakedown  
 - 50 euró csapat 
 
      4.5.2 A beiratkozási dij ellenében a következő dokumentumokat lehet átvenni 
 - Road Book (Itiner) 1 drb 
 - Road Book Auxiliar 1 drb 
 - Pályabejáró rajtszám 2 drb 
 - A verseny Logója 1 drb 
 - A szervező kötelező reklámja 4 drb 
 - Kitüző – pilóta/navigátor/csapatvezető 1 – 1 drb 
     4.5.3. Ezenkivül kapható 
 - Versenykiirás 5 euró/drb 
 - Road Book 12 euró/drb 
 - A verseny Logója 5 euró/drb 
 - A szervező kötelező reklámja 10 euró/drb 
 - Kitüző – VIP/csapatvezető 5 euró/drb 
 

4.6. Fizetési feltételek 
- A beiratkozási  nyomtatványon fel kell tüntetni a számlázási adatokat (fizikai vagy jogi személy), 
befizetéseket csak a Maxx Racing klub által elküldött számlák után kell eszközölni. 

 - nevezési dijakat (nevező és csapat)   IBAN: RO61 RNCB 0156 0163 5395 0001 a BCR (Román 
Kereskedelmi Bank Székelyudvarhelyi fiókja) bankszámlára kell befizetni, melyen fel kell tüntetni a 
rajtszámot a pilóta nevét , az elküldött számla számot. Befizetési határidő 2017.07.07 (péntek). 
 - a Shakedownra való dijat ha ez a nevezési lapon fel volt tüntetve és nem volt a nevezési dijjal 
együtt befizetve, a pályabejárásra való jelentkezésnél kell kifizetni legkésőbb 2017.07.13 (csütörtök) 
12:00 óráig. 
     4.6.1. ha a nevezés a nevezési zárlat 4.1-es pont után történik akkor egy 20%-os pótdijat kell fizetni, 
legkésőbb 2017.07.12 (szerda) 20:00 óráig. 
     4.6.2. A 4.6.1.pont szerint megnövelt nevezési dijat és a Shakedown dijat a pályabejárásra való 
jelentkezéskor kell kifizetni, az itinert és egyébb dokumentumokat csak ezek után lehet átvenni. 
     4.6.3. Az Adminisztrativ átvételnél csak a csapat nevezési diját lehet kifizeti ha ez nem volt előzőleg 
kifizetve. 
       
      6. Reklámok és azonositók 
      6.1. A  “Hargita Gyöngye Rally”-n a rendező kötelező reklámja “Perla Harghitei – Iubeste natura” 
      6.1.1. A reklámot a rendező biztositja, annak elhelyezését a versenyző köteles biztositani. Ezeket a 
gépátvételig fel kell helyezni a versenyzőknek a IV-es Melléklet szerint. 
      6.2. A Román Nemzeti Rallye Bajnokság-Dunlop 2017 (CNRD-2017) Szabályzatának 18.9 pontjának 
megfelelően 
      
     7. Gumiabroncsok 
     7.1. ORB (CNRD) 

- A CNR-DUNLOP 2017 Szabályzat 60 pontja és IV-es Melléklete szerint  
     7.2. ORB2 (CNR2D) 
 - a versenyzők szabadon választhatják.  
     7.3. Pálybejárásra használt gumik  

- A Román Nemzeti Rallye Bajnokság-Dunlop 2017 (CNRD-2017) Szabályzatának 25.2  pontja és IV-
es Melléklete szerint  
     7.4. A felhasználható gumiabroncsok száma 
 

 4WD 2WD 
ORB (CNRD) 12 5-7 géposztály – 10 

A többi géposztály - 8 
Historic (CNRID) Restrikció nélkül 
ORB2 (CNR2D) Restrikció nélkül 

 
     A Shakedown-on használt gumiabroncsokat nem jelölik és nincs megszabva a számuk. 



     7.5. A gumiabroncsok jelölése 
A gumiabroncsok jelölése kötelező minden versenyző számára. A verseny ideje alatt a szervizpark 
és tankolási zóna után. Ittjelölik a 4 felszerelt valamint a gépkocsiban levő tartalék gumikat. 
A verseny bármely pontján lehetnek ellenörző pontok a gumiabroncsok ellenörzésére. 

7.6. Engedélyezett a gumiabroncsok futófelületének módosítása (hand-cutting) a gyártók által     
megadott és az FIA által homologált szabvány szerint. 

 
     8. Üzemanyag 

- A Román Nemzeti Rallye Bajnokság-Dunlop 2017 (CNRD-2017) Szabályzatának 58 és 59  pontja 
szerint  
 
     9. Pályabejárás 

- A Román Nemzeti Rallye Bajnokság-Dunlop 2017 (CNRD-2017) Szabályzatának 25  pontja szerint  
     9.1.  Nevezések 
      9.1.1. A pályabejárás kezdete előtt kötelező a Versenytitkárságon nevezni, és átvenni a szükséges 
dokumentumokat a Vesenykiírás programja szerint, lásd 3 pont. 
      9.1.2. A pályabejáró kocsiknak be kell tartani a CNRD-DUNLOP 2017 Szabályzat 25.1. pontját, és a 
pályabejárási kérelmen fel kell tünteni a pályabejáró kocsi forgalmi számát.  
     9.2. A pályabejárási program a jelen Versenykiirás II-es Mellékletében található. A pályabejárás nem 
kötelező. 
     9.3. Pályabejárás 
     9.3.1. A rendező a versenyzőknek matricát biztosit a pályabejárási számmal, ezt a navigátor oldalán az 
első szélvédőn jól látható helyen kell elhelyezni. Ez a matrica látható kell legyen az egész pályabejárás 
során. 
    9.3.2. A gyorsasági szakaszokon való átmenet a jelen Versenykiírás megjelenésétől bármely módon a 
pályabejárás kezdetéig a pályabejárási program áthágását jelenti. 
    9.3.3. Azok a versenyzők akik munkaviszonyuk vagy lakóhelyük miatt kötelesek valamelyik gyorsasági 
szakaszon átmenni, kötelesek erről értesíteni a szervezőt. 
     9.3.4. A pilóta vagy navigator jelenléte a gyorsasági szakaszokon, bármilyen formában, 
pályabejárásnak számit. 
    9.3.5. A pályabejáráson a pályabejáró gépkocsiban csak a pilóta és navigator lehet jelen. 
    9.4. Restrikciók 
    9.4.1. Sebességkorlátozás 
A forgalmi szabályok valamint A KRESZ (Cod Rutier) sebességkorlátozó tábláinak betartásával. A gyorsasági 
szakaszokon a megengedett maximum sebesség 80 km/h, ahol nincs más sebességkorlátozó tábla. 
Engedélyezett egy 10%-os tolerancia. 
    9.4.2. Átmenetek száma és iránya 
Maximum 2 átmenet minden gyorsasági szakaszon. 
    9.4.3. A forgalmi szabályok valamint A KRESZ (Cod Rutier) betartásával és GPS –es követés mellett 
vissza lehet térni a Bucin (Bucsin) és Liban (Libán) gyorsasági szakaszok Stopjátol a Startig egy újabb 
átmenetre. 
   9.5. Ellenörzés/Büntetések 
    9.5.1. GPS követés, A GPS használati diját 20 euró ORB (CNRD) Historic (CNRID) és 10 euró ORB2 
(CNR2D) (lejben, napi árfolyamon) a Szövetség (FRAS) képviselőjének kell kifizetni aki a versenyirodán 
lesz. A GPS követőt minden versenyző köteles a pályanejáró autóban használni.  
    9.5.2. Az áthaladások számát és az áthaladási gyorsaságot a GPS követő rendszerrel ellenörzik.  
    9.5.3. A pályabejárásra engedélyezett maximum átmenetek áthágása az alábbi büntetést vonja maga 
után 
 - első kihágás 100 euró 
 - második kihágás 200 euró 
    9.5.4. Pályabejárás alatti gyorshajtás esetén a Versenyigazgató által kirótt büntetést kell kifizetni az 
alábbiak szerint: 
  - 10-20 km/h áthágás esetén 25 euró, ha a gyorsaság 10 másodpercnél hosszabb. 
 - 20 km/h felett 50 euró, ha a gyorsaság 10 másodpercnél hosszabb. 
 - 50 km/h felett 100 euró, ha a gyorsaság 10 másodpercnél hosszabb. 
 - a Versenyigazgató egyébb büntetéseket is kiróhat. 
   A büntetéseket a FRAS (Szövetség) képviselőjének kell kifizetni az első Felügyelő testületi gyülkésig, 
ellenkező esetben visszautasitják a versenyző rajtját. 
   A második, vagy következő áthágásokért ezek a büntetések megkétszereződnek. 
    9.6. 2017-ben a versenyzők nem kapnak pályabejáró menetlevelet. Minden gyorsasági szakasz Rajt és Stop 
pontján az ott lévő pályabirók Mappájában kell a versenyzőknek aláírni. Az átmeneteket GPS követő rendszer 
is ellenörzi. 
    10. Adminisztrativ átvétel 
    10.1. Helyszin - Versenyiroda 
    10.2. Program: lásd Versenykiírás 3-as pont  



- Az Adminisztrativ átvétel a pályabejárásra való feliratkozásnál ejthető meg. Nincs egy előre 
meghatározott időterv.  
    10.3. Bemutatandó dokumentumok: 

- Pilóta és navigátor FIA/FRAS licensze  
- Vezetői engedély (jogosítvány) kivételt képeznek a 18 évüket be nem töltött versenyzők. 
- Versenyautó biztosítását igazoló papírok  
- Versenyautó érvényes forgalmi engedélye  
- A nevezési lap aláírása a pilóta és navigator részéről kötelező 
- Azon versenyzők akik nem tuladonosai a versenyautónak kötelesek bemutatni a tulajdonos 

engedélyét az auto használatára, vagy kitölteni egy nyilatkozatot. 
     10.4. Az adminisztrativ átvételi halasztása 20 euró büntetést von maga után. 
     11. Gépátvétel, plombálás, jelölés 
     11.1. Helyszin: Szerviz park 
     11.2. Program: lásd Versenykiírás 3-as pont 
A szervező minden versenyzőnek gépátvételi időt ad  
A gépátvételi idő be nem tartása 6 euró/perc büntetést von maga után. 
 - 1-15 perc késés 50 euró büntetés 
 - 15-30 perc késés 75 euró büntetés 
 - 30-60 perc késés 150 euró büntetés 
 - 1 óra feletti késés 200 euró büntetés / esetleg a versenyigazgató által kirótt egyébb büntetés 
A büntetéseket a FRAS (Szövetség) képviselőjének kell kifizetni az első Felügyelő testületi gyülkésig, 
ellenkező esetben visszautasitják a versenyző rajtját. 
     11.3 A gépátvétel halasztása lehetséges 200 euró ellenében. 
    11.4. Minden versenyző köteles bemutatni az FIA (lásd V-ös Melléklet) által homologált védőöltözetét, 
sisakját, nyak és fejvédőjét (FHR) melyet a verseny alatt fog használni. 
    11.5. A tartalék alkatrészek jelölése/plombálása a gépátvételnél történik. 
    12. Egyébb procedurák 
    12.1. Rajtceremónia – versenyzőpárosok bemutatása 
    12.1.1. Kötelező a részvétel a rajtceremónián, Székelyudvarhely Márton Áron tér, 2017.07.13 
(csütörtök) 20:00 órátol 
    12.1.2. Program:  A versenyzőpárosok és versenyautó jelen kell legyen a szervizparkban, legkésőbb  
2017.07.13. (csütörtök) 19:40-ig, ahonnan a szervezők utasitása szerint mennek a rajtceremóniára 
    12.1.3. A versenyzők kötelesek a védőöltözet vagy a csapat hivatalos öltözetét viselni  
    12.1.4. A rajtceremónia kezdete 20:00 óra, a versenyzők az első napi ideiglenes rajtsorrend szerint , 
mely a Versenyirodán és Honlapon lesz kifüggesztve fognak felsorakozni és résztvenni a rajtceremónián. 
Áthaladnak a rajt kapun ahol a versenyzők kiszállnak a versenyautóbol és üdvözlik a jelenlévő nézőket. A 
bemutatás után a versenyzők kötelesek elhagyni a Márton Áron teret.   
    12.1.5. Ha a versenyzőpáros nem vesz részt a rajtceremónián ugy 200 euró büntetést fizet. Ezt a 
büntetést 2017.07.13 (csütörtök) 21:00 óráig kell a szervezőnek kifizetni. 
    12.1.6. Csoportkép: 2017.07.13 (csütörtök) 19:15 órakkor a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház előt 
készül, Tamási Áron utca 15 szám  
    12.2. Célceremónia 
 - ORB (CNRD) IE/CO 12D 
 - ORB2 (CNR2D) IE/CO 10D 
 A versenyzők ezeken az IE/CO pontokon leadják menetlevelüket és belépnek a végső Parc Ferme-
be, azután a jelenlévő sportbirók utasításáta átmennek a céldobogón. 
     12.3. Megengedett korai ki/belépés: 
 ORB 
 - IE/CO 3C – szerviz KI/OUT  
 - IE/CO 3D – első nap érkezés  
 - IE/CO 12C – szerviz KI/OUT 
 - IE/CO 12D – Céldobogó 
 ORB2 
 - IE/CO 1C – szerviz KI/OUT  
 - IE/CO 1D – első nap első szakasz érkezés  
 - IE/CO 10C – szerviz KI/OUT 
 - IE/CO 10D – Céldobogó 
     12.4. Szupergyors (SzGy3/PS3 Dietrich Árpád) 
     12.4.1. A Dietrich Árpád szupergyors utcai pálya Székelyudvarhely központjában, a futófelület aszfalt, 
A versenyzők hitelesitik a menetlevelet az IE/CO 3 ben CNRD/CNRID (ORB/Historic), IE/CO 1 ben ORB2 
(CNR2D) és a versenyigazgató utasitására állnak rajthoz, miután az előbbi versenyző befejezte a próbát.  
 



A szupergyorson érvényes minden a CNRD-DUNLOP 2017 Szabályzatban foglalt procedura ugy az 
ORB/Historic (CNRD/CNRID) mint ORB2 (CNR2D)-re vonatkozóan – kivételt képez az IE/CO és Start 
közötti időt. 
    12.4.2. A Szupergyors pályabejárása a pályabejáró kocsival  lehetséges a II-es Mellékletben levő 
időterv szerint. 
    12.4.3. Bármely versenyzőpáros mely nem tartja be a pályarajzot a géposztály leggyengébb idejét és 
10 másodperc büntetést kap. 
    12.4.4. Azok a versenyzők melyek nem tudják befejezni a próbát a CNRD-DUNLOP 2017 Szabályzat 
46.2 pontjában leirt büntetést kapják. 
 
     12.6. Shakedown 
     12.6.1. Részt vehetnek azok a versenyzők akik beiratkoztak és kifizették a részvételi dijat, 
     12.6.2. Helyszin:  

Székelyudvarhely DC33 – Forteni (Farcád),   
Szervizpark – a Rallye szervizparkja (Rákóczi Ferencz és Kosuth Lajos utcák Székelyudvarhely) 

     12.6.3. Program: 2017.07.14 péntek, 08:00-13:00 óra,       
     12.6.4. A Shakedown pályabejárása a II-es Melléklet szerint. A shakedown idején cask versenyautóval 
lehet végigmenni. 
      12.6.5. A verseny hetében TILOS minden magán teszt a rendező engedélye nélkül Hargita 
megyében. Ennek be nem tartása 500 euró büntetést von maga után. 
      12.6.6. Minden versenyzőnek joga van minimum 4 átmenetre a versenytitkárság által kiállitott 
rajtlista szerint.     
      12.6.7. A versenyzők és ezek meghivottai kötelesek a védőöltözetet használni (kezeslábas, 
sisak...stb), ennek be nem tartása esetén nem rajtolhat el a versenyző.. 
      12.6.8. A Shakedown-on a navigátor helyét a versenyző meghivottja is elfoglalhatja a következők 
szerint :  az illető személy aláir egy felelősségvállalási nyilatkozatot melyhez köteles csatolni egy 
másolatot a személyi igazolványról (lásd VI-os Melléklet) melyet a rajtnál kell leadni. 
      12.6.9. A 12.6.8. pont be nem tartása 100 euró büntetést von maga után. Ezt a büntetést a 
szervezőnek kell kifizetni. 
       12.7. Power Stage  
 A Power Stage a 12-es Gy (PS12) Lueta 3/Lövéte 3 – 13,73 km ORB/Historic (CNRD/CNRID) 
 A Power Stage a 10-es Gy (PS10) Lueta 3/Lövéte 3 – 13,73 km ORB2 (CNR2D) 
     12.10. Lassitók  
     12.10.1. A  Sânpaul/Homoródszentpál 1,20 km-nél, SS Dietrich Árpád (VII-es Melléklet szerint), 
Bucin/Bucsin 25,75 km-nél, 6-os Gy (PS 6) Liban/Libánfalva 9,57 km-nél, lesznek elhelyezve lassítók 
biztonsági okokból. 
     12.10.2. A lassitók szalmabálákból vagy három sor egymásrahelyezett gumiabroncsból lesznek 
kiépítve a mellékelt rajz szerint. 
     12.10.3. A lassító elmozdítása esetén a CNRD-DUNLOP 2017 Szabályzat 40.6.2 pontja és a VII-es 
Melléklete szerint lesz büntetve. 
 

12.10 - Lassitók 
 

 
 

                       
        Sânpaul      Bucin/Liban 



 
 
 
 
II – es Melléklet  (Pályabejárás) 
 
 
 
 
 
Nap/Dátum Idő Gyorsasági 

Szerda 
2017.07.12 16:00 - 19:00 

Gy 4/7/10  – Valeni (Patakfalva) – ORB/Historic 
Gy 5/8/11 – Sanpaul (Homoródszentpál) – ORB/Historic 
Gy 6/9/12 – Lueta (Lövéte) – ORB/Historic  

Csütörtök 
2017.07.13 

9:00-18:00 

Gy 4/7/10  – Valeni (Patakfalva) – ORB/Historic  
Gy 5/8/11 – Sanpaul (Homoródszentpál) – ORB/Historic  
Gy 6/9/12 – Lueta (Lövéte) – ORB/Historic  
Gy 2/5/8  – Valeni (Patakfalva) – ORB2  
Gy 3/6/9 – Sanpaul (Homoródszentpál) – ORB2  
Gy 4/7/10 – Lueta (Lövéte) – ORB2 

13:00-18:00 
Gy 1 – Bucin (Bucsin) – ORB* 
Gy 2 – Liban (Gyergyólibántelep) – ORB*   

22:30-23:30 
Gy 3 – SS Dietrich Árpád – ORB**/Historic** 

Gy 1 – SS Dietrich Árpád – ORB2** 
 
*

A forgalmi szabályokat betartva és a GPS rendszer követésével az 1-es és 2-es gyorson való 
első átmenet után, vissza lehet térni az 1-es valamint 2-esgyors rajtjához a második 
átmenetre.   
 
**

Az SS Dietrich Árpád pályabejárása a pályabejáró kocsival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
III – as Melléklet (Versenyzői összekötő) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferencz Csaba 
+40 744 221 011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dátum Idő Hol található 
2017.07.12  szerda 15:30-21:00 Versenyiroda 

2017.07.13  csütörtök 08:30-18:00 Versenyiroda 
19:00-21:00 Rajtceremónia 

2017.07.14  péntek  Szervizpark 
Gyüjtő 
Parc Ferme 

2017.07.15  szombat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IV – es Melléklet   (Rajtszámok)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
VIII – as Melléklet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IX – es Melléklet (Távoli tankolási zóna) 
 

 


