
 
 

 
                                 
 
 
 
 
 

 
 

Kiemelések a Hargita Gyöngye Rallye
(Raliul Perla Harghitei)  

Versenykiirásból
Székelyudvarhely 2018 julius 13-14

 
 
1. Bevezetés
1.1. Útburkolat    Aszfalt 100 %
1.2. ORB, Historic

 Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 122,05 km (29,31%)
      Az útvonal teljes hossza:  416,44 km
      Gyorsasági szakaszok száma: 12 (6 külömböző)

  ORB2
 Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 81,12 km (29,56%)

      Az útvonal teljes hossza:  274,39 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

Elérhetési lehetőségek
Ferencz Csaba : 0040-744221011
Stoica Béla : 0040-745039736
Honlap : www.raliulharghitei.ro

 
  2.9. Versenyközpont helye és elérhetősége

- Hotel Tarnava (Kükülő) – Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely),
piata Primariei (Polgármesteri hivatal tér), 16 szám,  
Tel: 0730 555 839 - Judith Ferencz
GPS: 46° 18.275’N, 25° 17.561’E

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

  2.11. Szervizpark
- Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Rakoczi Ferencz utca és Kossuth Lajos utca

   2.12. Platform park
- Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Iancu de Hunedoara (Hunyadi János) utca, lásd VIII – as

Melléklet
   2.13. Gyüjtő

- Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Rakoczi Ferencz utca
   2.14. Tankolási zóna

- Szervizpark, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Kossuth Lajos utca
- Távoli tankolás, Joseni (Gyergyóalfalu), str. Ciumani utca, lásd IX-es Melléklet

 
Engedélyezett a tankolás az Itiner-ben (Road Book) megjelölt töltőállomásokon.

 
3. Program
3.1. A verseny hete előtt

- 2018.06.13 (szerda) Nevezések kezdete – Honlap
- 2018.06.13 (szerda) Versenykiírás - Honlap



- 2018.06.13 (szerda) Versenykiírás - Honlap
- 2018.07.06 (péntek) Nevezések lezárása 20:00 óra – Honlap
- 2018.07.06 (péntek) Nevezési lista kitétele 22:00 óra – Honlap

    3.2. A verseny hetében
  2018.07.11 (szerda)

- 15:30-21:00 versenyiroda megnyitása - Hotel Tarnava (Kükülő)
- 15:30-21:00 beiratkozás a pályabejárásra, 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)

  2018.07.12 (csütörtök)
- 08:30-20:00 versenyiroda megnyitása
- 08:30-20:00 médiaközpont megnyitása
- 08:30-20:00 beiratkozás a pályabejárásra, 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)
- 09:00-20:00 Szervizpark megnyitása – str. Kosuth Lajos utca
- 12:00 Sajtótájékoztató
- 16:00-19:00 Gépátvétel, plombálás – szervizpark
- 18:30 Versenyzői eligazítás
- 19:15 Csoportkép – Casa de cultura (Művelődési központ) Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely)
- 20:00 Rajtceremónia Márton Áron tér

 2018.07.13 (péntek)
- 07:30-22:30 versenyiroda megnyitása
- 07:30-22:30 médiaközpont megnyitása
- 08:00-09:00 Adminisztrativ átvétel (kiegészítő) – versenyközpont
- 08:00-09:00 Gépátvétel, plombálás (kiegészítő) – szervizpark
- 08:00-13:00 Shakedown (CNRD/ORB 2,3,4,5,7,11 géposztályok) -  Forteni (Farcád)
- 10:30-13:00 Shakedown (CNRD/ORB a többi géposztályok,Historic,ORB2)-  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
- 20:07 Az első nap célja  (ORB) - Parc Ferme
- 21:08 Az első nap – első szekció  célja (ORB2) - Parc Ferme

2018.07.14 (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
- 18:26 Cél, céldobogó (ORB) – Parc Ferme
- 19:27 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
- 21:00 Dijkiosztó
 

4. Nevezések
4.1. 2018.07.06 20:00 óra (péntek) Nevezési zárlat
4.2. Nevezési eljárás

- A rallye honlapján (www.raliulharghitei.ro) 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

A Román Nemzeti Rallye Bajnokság-Dunlop 2018 (CNRD-2018) Szabályzatának 4.2-4.3-4.4
pontjainak megfelelően
A Román Nemzeti Rallye2 Bajnokság-Dunlop 2018 (CNR2D -2018) Szabályzata 3-as pontjának
megfelelően
A Román Nemzeti Historic Rallye Bajnokság-Dunlop 2018 (CNRID-2018) Szabályzata 4.2-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  
- 200 euró 4 tagu csapat  
- 250 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. Fizetési feltételek
- A beiratkozási  nyomtatványon fel kell tüntetni a számlázási adatokat (fizikai vagy jogi személy),
befizetéseket a beiratkozáskor kell átutalni.
- 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 2018.07.06 (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 2018.07.12 (csütörtök)
15:00 óráig.
    4.5.3. ha a nevezés a nevezési zárlat 4.1-es pont után történik akkor egy 20%-os pótdijat kell fizetni,
legkésőbb 2018.07.12 (csütörtök) 15:00 óráig.
    4.5.4. A 4.5.3.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.
    4.5.5. Az Adminisztrativ átvételnél csak a csapat nevezési diját lehet kifizeti ha ez nem volt előzőleg
kifizetve.
 

4.6. A nevezési díj az alábbiakat tartalazza
4.6.1. Standard csomag

 
 CNRD

ORB
CNR2D
ORB2

CNRVID
Historic

Szervizpark nagysága 40 m2 40 m2 40 m2

Gépkocsi feliratozás
Pályabejárási szám 2 2 2
A verseny Logója rajtszámmal 1 1 1
A szervező kötelező reklámja 4 4 4
Dokumentumok
Versenykiírás Megtalálható a honlapon
Itiner (Road Book) 1 1 1
Rallye tájékoztató Megtalálható a honlapon
Itiner (Road Book) kiegészítő 1 1 1
Rallye tájékoztató 2 – Autorally Magazin 1 1 1
Kitűzők
Versenyzőpáros 2 2 2
Csapatvezető 1 1 1
 

4.6.2. Ezen felül igényelhető
A következő e-mail cimen cristi@autorally.ro, legkésőbb 2018.07.06 péntek-ig
• Gépkocsi feliratozás - 10€/drb
• Itiner - 10€/drb
• Kitűző - 5€/drb
• Szervizpark méretének növelése - 10€/m2

 
     6. Reklámok és azonositók



     6. Reklámok és azonositók
     6.1. A “Hargita Gyöngye Rally”-n a rendező kötelező reklámja “Perla Harghitei – Iubeste natura”
    6.2. A reklámot a rendező biztositja, annak elhelyezését a versenyző köteles biztositani. Ezeket a
gépátvételig fel kell helyezni a versenyzőknek a IV-es Melléklet szerint.
     6.3. A Szövetség (FRAS) kötelező reklámja A Román Nemzeti Rallye Bajnokság-Dunlop 2018
(CNRD-2018) Szabályzatának 18 pontjának megfelelően
     6.4. A résztvevők reklámjai
     6.4.1. Minden résztvevő versenyzőpáros szervezhet sport reklámozást (sátor, branding, hoszteszek,
autogramm, stb…) de csak a szervizparkban a kiosztott helyen. Egyébb helyeken – versenyzők
bemutatója, rajt zóna, cél zona, dijkiosztó, sajtótájékoztató, VIP zóna és a Dietrich Árpád szupergyors
területén – a szervező irott engedélyével lehetséges. Ellenkező esetben a szervező 1000 eurós büntetést
róhat ki. A szervizparkban a reklámok nem lehetnek magasabbak 3 méternél.
   
    7. Gumiabroncsok
    7.1. ORB (CNRD)

- A CNRD 2018 Szabályzat 59 pontja és IV-es Melléklete szerint
 Historic (CNRVID)
- A CNRVID 2018 Szabályzat 55 pontja szerint

      ORB2 (CNR2D)
- A CNR2D 2018 Szabályzat 4.6 pontja szerint.

    7.2. Pálybejárásra használt gumik
- A KRESZ (Legislatie rutiera) szabályai szerinti széria gumik

    7.3. A felhasználható gumiabroncsok száma
 
 4WD és

4-es géposztály
2WD

ORB (CNRD) 12 5-7 géposztály – 10
A többi géposztály - 8

Historic (CNRID) Megkötések nélkül
ORB2 (CNR2D) Megkötések nélkül
 
    A Shakedown-on használt gumiabroncsokat nem jelölik és nincs megszabva a számuk.
    A 11 és 12 géposztályok gumiabroncsinak száma nincs korlátozva.
    7.4. A gumiabroncsok jelölése

A gumiabroncsok jelölése kötelező minden versenyző számára. A verseny ideje alatt a szervizpark
és tankolási zóna után. Itt olvassák le a 4 felszerelt valamint a gépkocsiban levő tartalék gumik
vonalkódját.
A verseny bármely pontján lehetnek ellenörző pontok a gumiabroncsok ellenörzésére.

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

 
    8. Üzemanyag

ORB/CNRD CNRD-2018 Szabályzatának 57 és 58  pontja szerint
Historic/CNRVID CNRVID-2018 Szabályzatának 53 és 54  pontja szerint
ORB2/CNR2D CNR2D Szabályzatának 4.7  pontja szerint

 
    9. Pályabejárás

ORB/CNRD CNRD-2018 Szabályzatának 25  pontja szerint
Historic/CNRVID CNRVID-2018 Szabályzatának 21  pontja szerint
ORB2/CNR2D CNRD Szabályzatának 25  pontja szerint

    9.1. Nevezések
    A pályabejárás kezdete előtt kötelező a Versenytitkárságon nevezni, és átvenni a szükséges
dokumentumokat a Vesenykiírás programja szerint, lásd 3 pont.

A pályabejárásra lehet jelölni egy második (tartalék) pályabejáró gépkocsit, ennek használata
esetén a versenyző köteles értesíteni a szervezőt.
    9.2. Program

A pályabejárási program a jelen Versenykiirás II-es Mellékletében található. A pályabejárás nem
kötelező.
     9.3. Pályabejárási menetlevél

Nincs Pályabejárási menetlevél. A versenyzők minden gyorsasági szakasz rajt és cél birójánál
kötelesek aláírni a pályabírónál levő dokumentumot.
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
    9.4. Pályabejárás
    9.4.1. A rendező a versenyzőknek matricát biztosit a pályabejárási számmal, ezt a navigátor oldalán
az első szélvédőn valamint a hátsó szélvédőn a pilóta oldalán, jól látható helyen kell elhelyezni. Ez a
matrica látható kell legyen az egész pályabejárás során.
   9.4.2. A gyorsasági szakaszokon való átmenet a jelen Versenykiírás megjelenésétől bármely módon a
pályabejárás kezdetéig a pályabejárási program áthágását jelenti.
   9.4.3. Azok a versenyzők akik munkaviszonyuk vagy lakóhelyük miatt kénytelenek valamelyik
gyorsasági szakaszon átmenni, kötelesek erről értesíteni a szervezőt.
    9.4.4. A pilóta vagy navigator jelenléte a gyorsasági szakaszokon, bármilyen formában,
pályabejárásnak számit.
   9.4.5. A pályabejáráson a pályabejáró gépkocsiban csak a pilóta és navigator lehet jelen. Ha egy másik
versenyzőpáros is részt vesz a pályabejáró gépkocsiban, ők is kötelesek aláírásukkal igazolni az
átmenetet.
   9.5. Restrikciók
   9.5.1. 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.
   9.5.2. Átmenetek száma és iránya

Maximum 2 átmenet engedélyezett minden gyorsasági szakaszon.
   9.5.3. 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 Rajtig egy újabb
átmenetre.
  9.6. Ellenörzés/Büntetések
   9.6.1. “TELL Security System” biztosítja a GPS követőket minden versenyzőnek. A GPS használati dij
20 euró ORB (CNRD) Historic (CNRVID) és 10 euró ORB2 (CNR2D) (lejben, napi árfolyamon) kell kifizetni
a pályabejárásra való jelentkezésnél. A GPS követőt minden versenyző köteles a pályanejáró autóban
használni. A GPS követőt a gépkocsi öngyujtójába kell bekapcsolni. A GPS elvesztése, rongálása 200 euró
büntetést von maga után. A GPS nem kikapcsolása, vagy megrongálódása a versenyző hibájából 200
euró büntetést von maga után és értesítik a versenyigazgatót.
A következő büntetéseket lehet kiróni:

- GPS kikapcsolása (kikapcsolva az öngyujtóbol)
- Egyébb problémák, melyek érintik a gépkocsi követésének lehetőségét

   9.6.2. Azoknak a versenyzőknek akiknek nincs GPS-ük a TELL Security System-től, azoknak a TELL
technikusai fogják beszerelni a szervizparkban. Az One event licenszel rendelkező versenyzők a GPS
követőt át kell adják a TELL képviselőinek legkésőbb 2018.07.14 szombat este 21:00 óráig.

Azok a versenyzők akik kiestek szintén 2018.07.14 szombat 20:00 óráig kell leadniuk a GPS
követőt a TELL képviselőinek.

FONTOS!
A GPS követő kikapcsolása (nem követhető a gépkocsi) a verseny alatt TILTOTT SZERVIZNEK

számit mivel nem követhető a versenyző, hogy betartja az Itinerben (Road Book) megszabott útvonalat.
A kiszabott pénzbeli büntetéseket a következő Felügyelő testületi gyülésig kell kifizetni.

   9.6.3. A GPS követő a pályabejárás alatt
A versenyzők kötelesek leadni a pályabejáráskor használt GPS követőt leadni a TELL

képviselőjének aki a versenyirodán less 2018.07.13.péntek 18:00 óráig.
A GPS elvesztése, rongálása 200 euró büntetést von maga után. A GPS nem kikapcsolása, vagy

megrongálódása a versenyző hibájából 200 euró büntetést von maga után
   9.6.4. A haladási sebességet GPS követővel monitorizálják, ami a pályabejáró gépkocsikra lesz
felszerelve.
   9.6.5. A pályabejárásra engedélyezett maximum átmenetek áthágása az alábbi büntetést vonja maga
után

- első kihágás 100 euró
- második kihágás 200 euró

   9.6.6. 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 gyülésig,
ellenkező esetben visszautasitják a versenyző rajtját.
  A második, vagy következő áthágásokért ezek a büntetések megkétszereződnek.
 



 
   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: 

Azok a versenyzők akik első alkalommal vesznek részt a Román Rallye bajnokságban az alábbi
iratokat kell bemutassák az Adminisztrativ átvételnél:

- 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.
Akik nem első alkalommal vesznek részt azok csak azon dokumentumokat mutatják be amelyek

megváltoztak, kötelező – jogosítvány és a versenyautó biztosítása.
   10.4. Az adminisztrativ átvételi halasztása a megadott határidőn túl, a versenyiroda vezetőjének
jóváhagyásával 20 euró ellenében lehetséges. Ha ez a halasztás maga után vonja a gépátvétel
halasztását is a megadott programon tul ez 220 euróba kerül az ORB/CNRD és Historic/CNÍRVID
versenyzőknek, 110 euró ORB2/CNR2D versenyzőknek.
 
   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 az alábbi büntetést vonja 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 ORB/CNRD – Historic/CNRVID 200 euró, ORB2/CNR2D 100 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, 2018.07.12
(csütörtök) 20:00 órátol
   12.1.2. Program: A versenyzőpárosok és versenyautó jelen kell legyen a szervizparkban, legkésőbb
 2018.07.12. (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 50 euró büntetést fizet. Ezt a
büntetést 2018.07.13 (péntek) 10:00 óráig kell a szervezőnek kifizetni.
   12.2. Csoportkép: 2018.07.12 (csütörtök) 19:15 órakkor a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház előt
készül, Tamási Áron utca 15 szám
    12.3. Shakedown
    12.3.1. Részt vehetnek azok a versenyzők akik beiratkoztak és kifizették a részvételi dijat, 50 euró
ORB/CNRD-Historic/CNRVID, 30 euró ORB2/CNR2D
    12.3.2. Helyszin:

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

    12.3.3. Program: lásd Versenykiírás 3 paragrafust  
    12.3.4. Minden versenyzőnek joga van minimum 4 átmenetelre.
    12.3.5. A verseny hetében TILOS minden magán teszt a rendező engedélye nélkül Hargita megyében.
Ennek be nem tartása 500 euró büntetést von maga után amit a szervezőnek kell kifizetni..
    12.3.6. A versenyzők és ezek meghivottai kötelesek a védőöltözetet használni (kezeslábas,
sisak...stb), ennek be nem tartása esetén nem rajtolhat el a versenyző..
    12.3.7. Meghívott

A Shakedown-on a navigátor helyét a versenyző meghivottja is elfoglalhatja a következők szerint :



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 az időellörző pontnál IE kell leadni.
     12.4. Szervizpark
     12.4.1. Helyszin

Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Kosuth Lajos és Rákóczi Ferencz utcák
GPS: 46° 18.180’N, 25° 17.598’E

     12.4.2. A versenyzők kötelesek elhagyni a szervizparkot 2018.07.14 szombat 23:30 óráig
     12.4.3. A versenyzők elhelyezése az első 4 futam eredménye alapján, azok a versenyzők akiknek
közös szervizcsapatuk van ezt a nevezéskor kell megjelölni.
     12.4.4. Minden versenyzőnek joga van 40 m2 felülethez, nagyobb felület esetén 10 euró m2

     12.4.5. A szervizparkban megengedett sebesség 30 km/h, ennek be nem tartásáért a felügyelő
testület róhat ki büntetést.
     12.4.6. Csak egy szervizautó és egy tartalék szervizkocsi lehet a szervizparkban.
     12.4.7. Szabályok a szervizparkban

Tisztaság és az önök biztonsága
Minden versenyző felel a szervizcsapatáért.
- A szervizparkban TILOS a sátrak rögzitésa az aszfaltban, az aszfaltfelület megrongálása 200

eurós büntetést von maga után.
- Mindenszervizkocsi el kell legyen látva egy A,B,C tipusu 5kg ürtartalmu tüzoltókészülékkel
- Minden versenyautó alatt kötelező egy minimum 3x5 m védőfólia, ennek hiánya 200 euró

büntetés
- A szemetet csak szemeteszsákokban vagy az elhelyezett konténerekben lehet elhelyezni,

ellenkező esetben 200 euró a büntetés
- Olaj kiüritése, gépkocsi mosása tilos a szervizparkban, ennek be nem tartása 200 euró büntetés
A fenti büntetéseket 2018.07.14.szombat 22:00 óráig kell kifizetni a szervezőnek.

 
    12.6. Szupergyors (SzGy3/PS3 Dietrich Árpád)
    12.6.1. Helyszin

Lásd VII – es Melléklet – Szupergyors térképe/rajza
    12.6.2. Karakterisztikái

Hossza: 1,80 km
Futófelület: aszfalt

    12.6.3.
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.
A rajtóra Tag Heuer.
A rajt a rajtbíró utasítására történik a 15 másodperces visszaszámlálással (1 rajz)  

 

                                                      
1 es rajz

 
A rajtidő (óra-perc) amit a menetlevélbe a Stopnál írnak be ahonnan az etap időt kell számolni az

a rajt utáni perc.
       12.6.4. PS3/PS1 akkor van befejezve ha a VII melléklet és Itiner (Road Book) szerinti pályarazot
betartja a versenyző.

- Bármely versenyzőpáros mely nem tartja be a pályarajzot a géposztály leggyengébb idejét és 10
másodperc büntetést kap.

- Ha egy versenyző nem tudja befejezni a szupergyorsot, az kiesésnek számit.
       12.6.5. A szupergyorson a pályabírók használhatják a PIROS zászlót, mely azonnali megállást
eredményez.
       12.7. Rajtprocedurák a gyorsasági szakaszokon

Minden gyorsasági rajtjánál less egy digitalis rajtóra, ez a GPS rendszerhez és fotocellás
Chronorinterhez van csatlakoztatva.  
      12.8. Lassitók
      12.8.1. A Sânpaul/Homoródszentpál 1,20 km-nél, SS Dietrich Árpád (VII-es Melléklet szerint),
Bucin/Bucsin 25,75 km-nél, Liban/Libánfalva 9,57 km-nél, lesznek elhelyezve lassítók biztonsági okokból.
      12.8.2. A lassitók minimum 400 kg szalmabálákból  lesznek kiépítve a mellékelt rajz szerint.
   

12.10 - Lassitók
 



 

                     
       Sanpaul (Homoródszentpál) Bucin (Bucsin) – Liban (Libán)

 
 
        12.8.3. Büntetések a lassitóért

- egy szalmabála elmozdítása (komoly elmozdulás esetén): 3 mp
- keresztülmenet a bálán (an rajz be nem tartása): 6 mp
- keresztülmenet kettő vagy több bálán (an rajz be nem tartása): 10 mp
- ha egy versenyző kikerüli a lassitót a géposztály optimális körülmények között elért leggyengébb

idejét és 10 mp büntetést kap.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – es Melléklet  (Pályabejárás)
 
 



 
 
 
 

Nap/DátumNap/Dátum IdőIdő GyorsaságiGyorsasági  

Szerda
2018.07.11 16:00 - 19:00

Valeni (Patakfalva)
Sanpaul (Homoródszentpál)  
Lueta (Lövéte)

ORB/Historic
CNRD/CNRVID

Csütörtök
2018.07.12 9:00-18:00

Valeni (Patakfalva)
Sanpaul (Homoródszentpál)  
Lueta (Lövéte)
Shakedown  
Bucin (Bucsin)*

Liban (Gyergyólibántelep)*  

ORB/Historic/ORB2
CNRD/CNRVID/CNR2D

 

 22:30-23:30 SS Dietrich Árpád**  

Péntek
2018.07.13  

Valeni (Patakfalva)***

Sanpaul (Homoródszentpál)***  
Lueta (Lövéte)***

SS Dietrich Árpád****

ORB2/CNR2D

 
*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-es gyors rajtjához a második
átmenetre.
 
**Az SS Dietrich Árpád pályabejárása a pályabejáró kocsival.
 
*** Pályabejárás csak GPS követővel
 
**** Dietrich Árpád pályabejárás 2018.07.13 péntek csak gyalogosan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III – as Melléklet (Versenyzői összekötő)
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferencz Csaba
+40 744 221 011
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idő Aktivitás Hol található
2018.07.11  szerda

15:30-21:00 Versenyiroda Hotel Tarnava/Kükülő
2018.07.12  csütörtök

08:30-16:00 Versenyiroda Hotel Tarnava/Kükülő
16:00-19:00 Gépátvétel Szervizpark
19:00-21:00 Rajtceremónia piata Márton Áron tér

2018.07.13 péntek
08:00-13:00 Shakedown Forteni / Farcád
13:00-18:00 Versenyiroda Hotel Tarnava/Kükülő
19:00-23:00 SS Árpád Dietrich  

2018.07.14  szombat
08:30-19:30 Szervizpark + Gyüjtő Str. Kosuth Lajos – Rákóczi Ferencz

utcák
 
 
 
 
 
 
IV – es Melléklet   (Rajtszámok)
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII – as Melléklet
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX – es Melléklet (Távoli tankolási zóna)
 




