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Kiemelések a Hargita Gyöngye Rallye Versenykiírásból  

  
2021 május 7-8 

 
 
MĂSURI OBLIGATORII DE PREVENȚE EPIDEMIOLOGICĂ 
KÖTELEZŐ JÁRVÁNYÜGYI MEGELÖZŐ LÉPÉSEK 
JEGYZET: Az összes itt bemutatott intézkedés ki lesznek egészítve a versenyig megjelenő, a 
hatóságok által kiadott utasításokkal. 
 
A sportolók, technikai csapatok, bírók, a szervező csapat és a sajtó képviselői kötelesek betartani a 
hatóságok és a szervező intézkedéseit, melyek a Sportminisztérium és Egészségügyi Minisztérium 
közös 1219-1634/2020-as számú rendeleteiben vannak összefoglalva az autóversenyek szervezésével 
és lefolyásával kapcsolatban. 
 
A személyes higiéniai intézkedések, valamint a szociális távolságtartás mindvégig érvényben lesznek, 
a verseny helyszinére való megérkezéstől kezdve. 

 Saját fertőtlenítő terület minden csapatnak 
 Távolságtartás a technikai területeken és a gyüjtőben 
 Kötelező a védőmaszk viselése zárt területen és/vagy tömegben 
 Online kapcsolattartás a szervezővel, verseny vezetőségével és a média képviselőivel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti intézkedések nem betartása az alábbiak szerint lesz büntetve: 

 Első kihágás – figyelmeztetés 
 További kihágás - 2500 lej büntetés amit a szervezőnek kell kifizetni 
 Javaslat a verseny vezetőségének a kizárásra 
 Javaslat a FRAS bizottságokhoz felfüggesztésre 

A fentiek alkalmazásáért és betartásáért felel: 
Csaba FERENCZ Tel.: +40 744 221 011 Mail: maxxracing1@gmail.com 
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1. Bevezetés 

 
1.2. Távolságok és útburkolat     

Első nap   ORBB, ORBB/Aszfalt, HRBB  Aszfalt 34,30 km   
Második nap  ORBB, ORBB/Aszfalt, HRBB  Aszfalt 78,30 km    
Első nap   ORB2B    Aszfalt 78,30 km   
 

1.3. A gyorsasági szakaszok, valamint a verseny hossza  
         ORBB ORBB/Aszfalt HRBB ORB2B 
   Napok száma:      2       1 

     Szekciók száma:       4       3 
  Gyorsasági szakaszok száma:   12       9 

       Az útvonal teljes hossza:    398,55 km    257,72 km 
     Gyorsasági szakaszok teljes hossza:   112,60 km     78,30 km    

 
2. Szervezés 

     2.3. Szervező neve, címe és elérhetősége: 
          Szervező neve: CS Maxx Racing 
 Kapcsolattartó személy: FERENCZ Csaba, maxxracing1@gmail.com, tel. +40 744 221 011 
     STOICA Béla, bela@autorally.ro, tel. +40 745 039 736 
          Cím:  Kos Karoly utca: 1/A, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
 Telefon: +40 744 221 011 
 E-mail: maxxracing1@gmail.com 
 
    2.8. Versenyközpont helye és elérhetősége (HQ) 

Helyszín: Septimia Resort  
Cím: Orbán Balázs utca 106 szám, Székelyudvarhely, Hargita megye, Románia 
GPS: 46° 18.882’N; 25° 17.349’E 
Tel: +40 0730 555 839 – FERENCZ Judith  
E-mail: judithferencz@yahoo.com 

 Versenyközpont programja: Szerda, 2021 május 5 14:00-20:00 
Csütörtök, 2021 május 6 08:00-20:00 
Péntek, 2021 május 7 08:00-21:00 

     Szombat, 2021 május 8 08:00-21:30 
 Szervízpark programja: Csütörtök 2021 május 6, 10:00-től Szombat 2021 május 8, 22:00-ig
          Kossuth Lajos és Rakóczi Ferenc utca, Székelyudvarhely 
 Szervízpark felelőse: Cristian ANDREI, tel.+40 756 110 051   
     Digitális hírdetőtábla (PAD): www.raliulharghitei.ro 
 

3. Időrendi program és helyszínek 
 

Tevékenység Helyszín Dátum Idő 
Versenykiírás közzététele www.raliulharghitei.ro Április 7 szerda 20:00 
Nevezések kezdete inscrieri@autorally.ro Április 7 szerda 20:00 
Nevezések lezárása inscrieri@autorally.ro Május 4 kedd 18:00 
Nevezések közzététele 
Gépátvételi idők közzététele www.raliulharghitei.ro Május 4 kedd 20:00 

A megnövelt szervízpark 
igénylésének határideje Cristian ANDREI +40 756 110 061 Május 4 kedd 20:00 

A kitöltendő COVID nyomtatvány 
belküldése. Sportolók, 
segédszemélyzet, sajtó, meghívottak  

inscrieri@autorally.ro Május 5 szerda 09:00-
18:00 

A Shakedown-ra való nevezés 
határideje inscrieri@autorally.ro Május 5 szerda 20:00 

GPS követő kiosztása 
Matricák kiosztása 
Road Book (Itiner) közzététele 

Versenyközpont Székelyudvarhely 
Septimia Resort 
ORBB, ORBB/aszfalt, HRBB 

Május 5 szerda 14:00-
20:00 

Versenyközpont Székelyudvarhely 
Septimia Resort 
ORBB, ORBB/aszfalt, HRBB, 
ORB2B opcionális 

Május 6 
csütörtök 

08:00-
18:00 

Versenyközpont Székelyudvarhely 
Septimia Resort 
ORB2B 

Május 7 péntek 08:00-
15:00 
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Pályabejárás 
lásd Versenykiírás II Melléklet 

Gy: Libán, Bucsin I, Bucsin II 
Gy: Lueta, Craciunel, Martinis 
Shakedown 
ORBB, ORBB/aszfalt, HRBB 

Május 5 szerda 15:00-
20:30 

Gy: Libán, Bucsin I, Bucsin II 
Gy: Lueta, Craciunel, Martinis 
Shakedown 
ORBB, ORBB/aszfalt, HRBB 
ORB2B opcionális 

Május 6 
csütörtök 

09:00- 
18:00 

Gy: Lueta, Craciunel, Martinis 
ORB2B Május 7 péntek 10:00- 

20:00 

Médiaközpont megnyitása Székelyudvarhely, Septimia Resort 
Orbán Balázs utca 106 szám 

Május 6 
csütörtök 09:00 

Sajtótájékoztató Székelyudvarhely, Septimia Resort 
Orbán Balázs utca 106 szám 

Május 6 
csütörtök 12:00 

Gépátvétel, plombálás, jelölés 
GPS követőrendszer kiosztása  
a versenyautóknak 

Szervízpark (Gyüjtő zóna) 
Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc 
utca 
ORBB, ORBB/aszfalt, HRBB, 
ORB2B (azoknak, akik résztvesznek a 
Shakedown-on) 

Május 6 
csütörtök 

16:30- 
20:30 

Szervízpark (Versenyzők 
standja), Székelyudvarhely, 
Rákóczi Ferenc utca 
ORB2B (akik nem vesznek részt a 
Shakedown-on) 

Május 7 péntek 08:30- 
09:30 

Rajtceremónia Székelyudvarhely, Márton Áron tér Május 6 
csütörtök 20:00 

Gépátvétel, újraellenőrzés 
Szervízpark (Versenyzők standja), 
Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc 
utca 

Május 7 péntek 08:00-
09:00 

Shakedown 

Farcád (Forteni) – ORBB, ORBB 
aszfalt 
(RC2, RC2N, RC3, RGT, RC4, 
NAT11)   Május 7 péntek 

08:00- 
11:00 

Farcád (Forteni) – ORBB, ORBB 
aszfalt 
(RC5, NAT12), HRBB, ORB2B 

10:30- 
13:00 

A felügyelő testület első ülése 
Versenyközpont, 
Székelyudvarhely 
Septimia Resort 

  Május 7 péntek 13:15 

Rajtlista közzététele, Első nap www.raliulharghitei.ro   Május 7 péntek  13:45 
Rallye rajtja, Első nap – ORBB 
első autó 

Szervíz park, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca   Május 7 péntek  15:00 

Érkezés, Első nap – ORBB első 
autó 

Parc Ferme, Székelyudvarhely 
Polgármesteri hivatal tér Május 7 péntek 19:24 

Rajtlista közzététele 
Második nap www.raliulharghitei.ro   Május 7 péntek  21:00 

Gépátvétel Az első napon kiállt és 
újrarajtoló versenyautóknak 

Parc Ferme, Székelyudvarhely 
Polgármesteri hivatal tér Május 8 szombat 08:00- 

08:30 
Rajt 
Második nap – első autó ORBB 

Parc Ferme, Székelyudvarhely 
Polgármesteri hivatal tér Május 8 szombat 08:30 

Rallye rajt 
ORB2B* első autó 

Szervíz park, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 

Május 8 
szombat 09:50 

Céldobogó 
FIA általános rangsor győztesei 
OPEN rangsor győztesei 

Szervíz park, Székelyudvarhely, 
Rákóczi Ferenc utca (gyűjtő 
zóna) 

Azonnal az első 
versenyzők érkezése után 

Rallye CÉL ORBB első autó Parc Ferme, Székelyudvarhely 
Polgármesteri hivatal tér 

Május 8 
szombat 18:42 

Rallye CÉL* ORB2B első autó Parc Ferme, Székelyudvarhely 
Polgármesteri hivatal tér 

Május 8 
szombat 19:42 

Végső technikai ellenőrzés 
A Sportbírók utasítása szerint 

Euro Car Trading 
Székelyudvarhely 

A Park Fermebe való 
érkezés után 

Az ideiglenes eredménylista 
közzététele www.raliulharghitei.ro 30’-el az utolsó versenyző  

Park Fermebe érkezése 
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után 

Díjkiosztó Márton Áron tér 
Székelyudvarhely 

1h-val az utolsó 
versenyző Park Fermebe 
érkezése után 

Sajtótájékoztató 
FIA általános rangsor győztesei 

Márton Áron tér 
Székelyudvarhely Azonnal a díjátadó után 

       
* Az ORB2B idők tájékoztató jellegűek, függ az ORBB és HRBB nevezések számától. 

 
4. Nevezések 
4.1. Nevezési zárlat  

Lásd a Versenykiírás 3-as pontját (Időrendi program és helyszinek), valamint az ORBB 
Szabályzat 23-as pontját. 

4.2. Nevezési eljárás 
ORBB, HRBB, ORB2B és One Event licenszes versenyzők, akik részt akarnak venni a RALIUL 
PERLA HARGHITEI futamon, az alábbi dokumentumokat kell kitöltsék és elküldjék az 
inscrieri@autorally.ro e-mail cimre: 
1. Egyéni nevezési nyomtatvány  
Letölthető a következő e-mail cimről www.raliulharghitei.ro, ez a csomag tartalmazza a 
nevezési díj átutalási formáját, a gépátvételi nyomtatványt, a pályabejárásra a nevezési 
nyomtatványt, valamint az adminisztrativ átvételi összesítőt. 
2. Csapat nevezési nyomtatvány  
Letölthető a következő e-mail cimről www.raliulharghitei.ro  

      Csak a FRAS licenszel rendelkező csapatoknak. 
3. COVID-19 nyomtatvány 
Letölthető a következő e-mail cimről www.raliulharghitei.ro.  A nevezést a szervező csak 
abban az esetben fogadja el ha a COVID-19 nyomtatványt a nevező a Versenykiírás 3-as 
pontjában megjelölt dátumig elküldi. 
 

4.3. Elfogadott nevezések száma és géposztályok 
4.3.1. Elfogadott nevezések száma: 80 

Azok a versenyzők akik meghaladták az elfogadott nevezések számát és kifizették a nevezési 
díjat várakozási listára kerülnek. A szervező dönti el ki kerül a végleges nevezési listára. 
 

4.3.2. Az ORBB – ben elfogadott géposztályok 
Géposztály Csoport  

RC2 

Rally2 csoport Rally2 – es gépkocsik 
(2020 J Melléklet 261 pont) 

Rally2 Kit (VR4K) R4 Kit – el ellátott gépkocsik 
(2020 J Melléklet 260E pont) 

NR4 csoport 
Nagyobb mint 2000 ccm 

N csoport gépkocsik 
(2019 J Melléklet 254 pont) 

S2000 Rallye csoport 
2.0 literes szívómotor 

Szuper 2000 gépkocsik 
(2013 J Melléklet 254A pont) 

R4 csoport (VR4)   
Nem érvényes Európában 

R4 csoportos gépkocsik 
(2018 J Melléklet 260 pont) 

RC2N N+ csoport 
Nemzeti homologálással 

N+ csoport 
ORB 2021 N csoportba nevezett gépkocsik 
meg kell feleljenek a J Melléklet 254 
pontjának és az alábbi 
karakterisztikáknak: 
a) Maximum 2000 ccm turbo 
b) Maximum 34 mm-es belső átmérőjű 
szűkitő 
c) Az oldalablakok és hátsó szélvédő lehet 
műanyag, az 5688-as számu 
homologációs nyomtatványnak 
megfelelően, bővitve 18/02-VR4; 
1300 kg minimális súly 

RGT RGT gépkocsik 

RGT csoport gépkocsik 
(2019 J Melléklet 256 pont) 
RGT csoport gépkocsik 
(2020 J Melléklet 256 pont) 

RC3 R3 
szívó 1390ccm és 2000ccm között 

R csoportos gépkocsik 2021.01.01   
homologizációval 
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turbó 927ccm és 1620ccm között (2021 J Melléklet 260 pont) 
 
 

 
RC4 

Rally4 
szívó 1390ccm és 2000ccm között 
turbó 927ccm és 1333ccm között 

Rally4 csoportos gépkocsik 2019.01.01 
után kiadott homologizációval 
(2020 J Melléklet 260 pont) 
R2 csoportos gépkocsik 2018.12.31 előtt 
kiadott homologizációval 
(2018 J Melléklet 260 pont) 

R3 
szívó 1600ccm és 2000ccm között 
turbó 1067ccm és 1333ccm között 

R csoportos gépkocsik 2019.12.31 előtt 
kiadott homologizációval 
(2019 J Melléklet 260 pont) 

R3 
turbó 1620ccm-ig / nominális 

R csoportos gépkocsik 2019.12.31 előtt 
kiadott homologizációval 
(2019 J Melléklet 260D pont) 

A csoport 
2000ccm - ig  

A csoportos gépkocsik 
(2019 J Melléklet 255 pont) 

RC5 

Rally5 
szívó 1600ccm - ig 
turbó 1333ccm - ig 

Rally5 csoportos gépkocsik 2019.01.01 
után kiadott homologizációval 
(2021 J Melléklet 260 pont) 

Rally5 
szívó 1600ccm - ig 
turbó 1067ccm - ig 

R1 csoportos gépkocsik 2018.12.31 előtt 
kiadott homologizációval 
(2018 J Melléklet 260 pont) 

NAT 11 -Nemzeti géposztály – homologizáció nélkül (4WD) 36-os szűkítővel 
NAT 12 -Nemzeti géposztály – homologizáció nélkül (2WD)  

 
4.3.3. A HRBB – ben elfogadott géposztályok 

Géposztály Csoport  
   I csoport  HRBB 2021-es szabályzat szerint 
 

4.3.4. Az ORB2B – ben elfogadott géposztályok 
Géposztály Csoport  

          1-es géposztály  2 kerék meghajtás, kisebb mint 1600 ccm 
     A csoport    2-es géposztály  2 kerék meghajtás, 1600 ccm felett 
      3-as géposztály   RC5 géposztály      

B csoport 4 kerék meghajtású gépkocsik 
 

     4.4. Nevezési díjak 
  

2000 lej 
ORBB (RC2, RC2N, RC3, RGT, RC4, NAT11) géposztályok 
ORBB/Aszfalt (RC2, RC2N, RC3, RGT, RC4, NAT11) géposztályok 
Pályabejárási GPS használati díj is benne van a fenti összegben 

1300 lej 
ORBB (RC5, NAT12, Junior) 
ORBB/Aszfalt (RC5, NAT12, Junior) 
Pályabejárási GPS használati díj is benne van a fenti összegben 

1250 lej HRBB 
Pályabejárási GPS használati dij is benne van a fenti összegben 

700 lej ORB2B 
Pályabejárási GPS használati díj is benne van a fenti összegben 

250 lej Shakedown 
500 lej Csapat iratkozás ORBB, ORBB/Aszfalt (3 nevezővel) 
1000 lej Csapat iratkozás ORBB, ORBB/Aszfalt (4 nevezővel) 
1250 lej Csapat iratkozás ORBB, ORBB/Aszfalt (5 nevezővel) 
250 lej Csapat iratkozás ORB2B 

 
FONTOS! Az a versenyzőpáros, aki az ORBB + ORBB/Aszfalt kupában is részt 
szeretne venni az ORBB nevezési díját + 500 lej ORBB/Aszfalt nevezési díjat fizet. 

 
2021 május 4 18:00 óra után beküldött nevezési lapot a szervező csak 50%-os 
megemelt nevezési díjjal fogad el! 

 
      
 
 



6 
 

4.5. Fizetési feltételek 
A nevezési lap beküldése után a nevező a szervezőtől számlát kap. A számlán feltüntetett összeget 
2021 május 5 szerdáig át kell utalni, az átutalási igazolásról készült másolatot a 
inscrieri@autorally.ro e-mail cimre kell elküldeni 
A nevezési díjat a számla kiállítása után kell kifizetni, nem szükséges előre átutalni. 
A nevezési díjat nem lehet a helyszínen kifizetni! 
 
4.6. Nevezési díj visszatérítése 
A nevezési díj teljes értéke visszatérítődik: 

 ha a verseny elmarad 
 azon versenyzőknek akiknek a nevezését nem fogadták el 

      A nevezési díj részleges visszatérítése: 
 75% azoknak a versenyzőknek akiknek a nevezését nem érvényesítették 
 50% azoknak a versenyzőknek akik tőlük független okok miatt nem tudnak elrajtolni 

 
4.7. A nevezési díj az alábbiakat tartalazza  

 ORBB   
ORBB/Aszfalt 

ORB2B HRBB 

Szervízpark nagysága 42 m2 

Gépkocsi feliratozás 
A verseny logója rajtszámmal 1 
A szervező kötelező reklámja 2 
Kitűzők 
Versenyzőpáros 2 
Dokumentumok 
Road Book (Itiner)                                                                   1  

 
      6. Reklámok és azonosítók 

Lásd Versenykiírás IV – es Melléklet (Rajtszámok és reklám) 
      6.1. A rendező kötelező reklámja:  
 “RALIUL PERLA HARGHITEI “ 

A Versenyirodán minden versenyző vagy a csapat képviselője megkapja a verseny matricáit, a 
Versenykiirás 3-as pontja szerint. Ezeket el kell helyezni a versenyautón a gépátvételig. Tilos 
ezeket a matricákat elvágni. 

      6.2. A Szövetség (FRAS) kötelező reklámja ORBB-2021 Szabályzatának megfelelően. 
      6.3. A résztvevő versenyzők partnereinek reklámjai 

Minden résztvevő versenyzőpáros szervezhet sport reklámozást (sátor, branding, hoszteszek, 
autogramm, stb…) de csak a szervízparkban kijelölt helyen.  
Egyéb helyeken, mint rajt ceremónia, rajt zóna, cél zóna, díjkiosztó, sajtótájékoztató, VIP zóna és 
a gyorsasági szakaszok területén csak a szervező és partnerei reklámozhatnak. A szervező írott 
(szerződéses) engedélyével a versenyzők az előbbi helyeken is reklámozhatnak. Ellenkező esetben 
a szervező 2500 lejes büntetést róhat ki.  

      6.4. A 6.1. valamint 6.2. pontok nem betartása a rajt visszautasítását vonja maga után  
 
     7. Gumiabroncsok 
     7.1. Szabályzat a felhasználható gumiabroncsokról 

 ORBB (CNRB), ORBB/Aszfalt 2021 Szabályzat 13. pontja szerint 
 HRBB (CNRVIB) 2021 Szabályzat 60. pontja szerint 
 ORB2B (CNR2B) 2021 Szabályzat 4.6 pontja szerint 

 
Bajnokság Géposztály Maximum felhasználható gumik*     
ORBB (CNRB), ORBB/Aszfalt RC2, RC2N, RGT 12 
ORBB (CNRB), ORBB/Aszfalt RC3, RC4 10 
ORBB (CNRB), ORBB/Aszfalt RC5 8 
ORBB (CNRB) NAT11, NAT12 Megkötések nélkül 
HRBB (CNRVIB)  Megkötések nélkül 
ORB2B (CNR2B)  Megkötések nélkül 

  
 *A Shakedown-on használt abroncsok nem számítanak be a fenti táblázatba 
 
     7.2. Pályabejárásra használt gumik  

- megkötések nélkül 
     7.3. Speciális lehetőségek 

Módosítható a gumiabroncsok futófelülete (hand-cutting) betartva a gyártó specifikációit. 
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     8. Üzemanyag 

 ORBB (CNRB), ORBB/Aszfalt 2021-es Szabályzat 61. és 62. pontja szerint 
 HRBB (CNRVIB) 2021 Szabályzat 59. pontja szerint 
 ORB2B (CNR2B) 2021 Szabályzat 4.7 pontja szerint 

 
     9. Pályabejárás 
 A pályabejárás az ORBB (CNRB) 2021-es Szabályzat 24-es pontja szerint zajlik. 
 

A pályabejárás programja a Vesenykiírás II-es Mellékletében van feltüntetve. A pályabejáráskor a 
gyorsasági szakaszok START és STOP pontjain nem lesznek pályabírók. A versenyzők kötelesek a 
GPS követőrendszert használni. A versenyző a felelős a GPS követő bekapcsolásáért és 
használatáért. A fentiek nem betartásáért a versenyigazgató az alábbi büntetéseket szabhatja ki: 
első kihágás 250 lej, második kihágás 1250 lej, harmadik kihágás a rajt visszavonását 
eredményezi.  
 
A versenyző abban az esetben ha részese egy közúti incidensnek köteles azonnal értesíteni a 
“Versenyzői összekötőt” vagy felhívni a segélyhívó számot és jelezni az eseményt. 
 

     9.1.  Nevezések 
     A pályabejárási nevezési lapot tartalmazza a versenyre történő nevezési lap. Ezt el kell küldeni a     
     inscrieri@autorally.ro e-mail cimre. A versenyautót nem lehet használni pályabejáráskor. 
     A versenyzők kapnak pályabejárási rajtszámot. 

 
      9.2. Speciális szabályok 
      9.2.1. A gyorsasági szakaszok pályabejárása a KRESz–Codul Rutier Roman sebességkorlátozások 
      betartásával. A pályabejáráskor a gyorsasági szakaszok nyitva lesznek a közúti forgalom előtt.  

9.2.2. A maximális megengedett sebesség KRESz – Codul Rutier Roman szerint (országúton vagy 
megyei utakon a megengedett max. sebesség 90 km/h; megengedett egy +10 km/h tolerancia), 
kivételt képez, ha az úton sebességkorlátozás van érvényben. Ezek a korlátozások a maximális 
megengedett sebességre vonatkoznak. Esetleges más korlátozások az Itiner-ben (Road Book) 
találhatóak. 
9.2.3. A sebességhatár átlépése a gyorsasági szakaszokon és a Shakedownon pályabejáráskor - a 
Versenyigazgató 50 lej büntetést ró ki minden 1 km/h túllépésért, ha a túllépés ideje meghaladja a 
10 mp-et (GPS követőrendszer ellenőrzi a sebességet). A büntetéseket a Felügyelő testület első 
üléséig kell kifizeti a Szövetség (FRAS) képviselőjének, ellenkező esetben megtiltják a versenyzőnek 
a rajtot. 
9.2.4. Bármilyen más kihágás esetén a pályabejáráskor a Felügyelő testület az ORBB (CNRB) 2021 
Szabályzat 34.3.4. pontja értelmében róhat ki büntetéseket. 
9.2.5. A büntetés értéke nem változik abban az esetben sem, ha a rendőrség is megbünteti a 
versenyzőt. 
Ismételt kihágás esetén a büntetés értéke megduplázódik. 
9.2.6. A nyílt forgalomban elkövetett KRESz–Codul Rutier Roman áthágása esetén a rendőrök   
kötelesek értesíteni a versenyzőt a kihágásról, ugyanúgy mint más forgalomban résztvevő autóst. 
9.2.7. Abban az esetben amikor a rendőrség vagy a vezető bírók kihágás esetén úgy döntenek, hogy 
nem állítják meg a versenyzőt, utólag kérhetik a kihágások büntetését az alábbiak szerint: 

 A versenyzőt hivatalosan és írásban értesítik az ideiglenes eredmények kihírdetése előtt. 
 A jegyzőkönyveknek tartalmaznia kell minden adatot a kihágásról (hely, idő és kihágás), 

hogy a versenyző azonosítása ne lehessen kétségbevonható. 
 A kihágás ne legyen félreértelmezhető. 

9.2.8. A Libán / Bucsin I / Bucsin II gyorsasági szakaszok pályabejárásakor a KRESz–Codul 
Rutier Roman betartásával valamint a GPS követő használatával a második átmenetre 
vissza lehet menni a Libán rajtjához. 

 
      9.3. GPS követő rendszer 

Minden pályabejáró gépkocsin el kell helyezni egy sebesség követő rendszert. Ezen készülékek 
begyűjtése a Versenykiírás 3-as pontja szerint. A GPS használati díja benne van a nevezési díjban, 
ez 250 lej CNRB(ORBB), CNRVIB(HRBB) és 200 lej CNR2B.  

 
     10. Adminisztratív átvétel 
     10.1. Minden dokumentumot el kell küldeni az inscrieri@autorally.ro e-mail cimre. A    
     dokumentumok ellenőrzése, versenyzők és csapatok adminisztratív átvétele csak online történik. Lásd   
     Versenykiírás 3 és 4.2 pontját. 
     10.2. Ha a megfelelően kitöltött dokumentumokat a versenyző nem küldi el a a Versenykiírásban 
     megadott időpontig (lásd Versenykiírás 3-as pont), a nevezés érvénytelen lesz. 
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    11. Gépátvétel, plombálás, jelölés 
    11.1. Helyszín és program 
 Az időrendi program szerint, (lásd Versenykiírás 3-as pont). 

Egy részletes gépátvételi program lesz közzétéve (Versenykiírás 3-as pont szerint). 
A gépátvételhez a versenyautót a csapat egyik képviselője is elviheti. 
Azon ORB2B (CNR2B) versenyzőknek, akik részt vesznek a Shakedownon, a gépátvétel 2021 
május 6-án 16:30 – 20:30 lesz a szervízparkban (gyüjtő zóna). Azok a CNR2B (ORB2B) 
versenyzők, akik nem vesznek részt a Shakedownon, a gépátvétel 2021 május 7-én lesz a 
szervizparkban, a saját standjuknál. 
A gépátvételen ellenőrzik a GPS követő rendszert is.  

     11.2. Kötelező okmányok 
 Homologációs okmány 
 SOS/OK panó (A3 formátum) 
 Gépkönyv (Technical Passport) 

     11.3. Ablakok 
 A CSI J Melléklet 253.11 pontja szerint 
     11.4. A versenyzők védőöltözete 

A CSI L Melléklet III-as fejezetének megfelelően. A védőöltözetet a verseny alatt ellenőrzik. A 
védőöltözetet nem kell bemutatni a gépátvételkor. 

     11.5. Zajszint 
 A ORBB (CNRB) 2021 Szabályzatának megfelelően. 
     11.6. Nemzeti speciális rendelkezések 
 Minden versenyző köteles betartani az járványügyi megelőzéseket. 
     11.7. A GPS rendszer beszerelése 

Minden versenyautón kötelező a GPS követőrendszer elhelyezése. A GPS rendszert a gépátvétel 
előtt kell elhelyezni a versenyautóban a GPS rendszer átvételekor kapott utasítások szerint. 
Az „ONE EVENT” licenszes versenyzőktől a végső Szervízpark bejáratánál veszik át a GPS-t a GPS-
es követő csapat tagjai (CO/IE 12A ORBB (CNRB), HRBB (CNRVIB), és CO/IE 9A ORB2B (CNR2B)) 

   
Azok az „ONE EVENT” licenszes versenyzők, akik nem fejezik be a versenyt (feladják) a GPS 
rendszert a Versenyirodán kell leadják 2021 május 8 szombat 19:30 óráig. A GPS követő 
elvesztése, rongálása, valamint le nem adása 2500 lej büntetést von maga után. 

 
     12. Egyébb procedurák 
     12.1. Procedurák és rajtceremónia 

Kötelező a klasszikus Rajtceremónia a ORBB (CNRB), HRBB (CNRVIB) versenyzők számára és 
opcionális a ORB2B (CNR2B) versenyzők számára. A Rajtceremónia 2021 május 6-án, csütörtökön 
20:00-tól a Márton Áron téren (Székelyudvarhely) lesz megtartva. A ceremóniára külön rajtlista 
lesz közzétéve. A versenyzők kötelesek betartani a irányító bírók utasitásait. A rajtceremónián a 
várakozás alatt a versenyzők kötelesek a COVID-19 protokollt betartani: kötelező a maszk 
használata és a távolságtartás. 

     12.2. Célceremónia 
A célceremónia alkalmával díjazzák az FIA rangsor első 3 helyezettjét, valamint az OPEN rangsor 
első 3 helyezettjét. Célceremónia helye Rákóczi Ferenc utca, gyűjtő zóna. 
Az esetleges késések a célceremónia miatt, a CO/IE 12A-ban (ORBB (CNRB), HRBB (CNRVIB)), 
nem lesznek büntetve. 

 
Abban az esetben, ha a feltorlódott versenyautók blokkolják a körforgalmat a szervező kérheti a 
versenyigazgatótól az idő előtti érkezést a CO/IE 12A-ban. A versenyzők azokat a perceket 
amennyivel hamarabb léptek a CO/IE 12A-ba a Technikai Zónában töltik. 
 
A célceremónia alatt a versenyzők kötelesek betartani a COVID-19 protokollt: kötelező a maszk 
használata és a távolságtartás. 

 
 A verseny vége a CO/IE 12D ORBB (CNRB) és HRBB (CNRVIB), és CO/IE 9D ORB2B (CNR2B).  
 
     12.3. Megengedett idő előtti érkezések, menetlevél csere/leadás 
     12.3.1. A versenyzők idő előtt, büntetés nélkül beléphetnek a következő ellenőrzési pontoknál: 
 -CO/IE 3C, CO/IE 3D, CO/IE 12C, CO/IE 12D - ORBB (CNRB) és HRBB (CNRVIB) 
 -CO/IE 9C, CO/IE 9D - ORB2B (CNR2B) 
     12.3.2. Menetlevél csere/leadás a következő ellenőrzési pontoknál: 

-CO/IE 0, CO/IE 3D, CO/IE 3E, CO/IE 6B, CO/IE 9B, CO/IE 12D - ORBB (CNRB) és HRBB (CNRVIB) 
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 -CO/IE 0, CO/IE 3B, CO/IE 6B, CO/IE 9D - ORB2B (CNR2B) 
 
     12.4. Shakedown 
     12.4.1. Részt vehetnek azok a versenyzők, akik átmentek az adminisztratív átvételen és 

a gépátvételen. A részvétel lehetséges minden a gyorsasági szakaszokon kötelező szabály 
betartásával. 

 Megengedett: 5 átmenet. 
 
     12.4.2. Helyszín és dátum 
 

Helyszín: Székelyudvarhely DC33 – Forteni (Farcád), 
Dátum: 2021 május 7, péntek 
Program: 08:00-11:00 ORBB (CNRB) - RC2, RC2N, RC3, RGT, RC4, NAT11 
 09:00-11:00 ORBB (CNRB) - RC5, NAT12, ORB2B (CNR2B) és HRBB 

(CNRVIB) 
Szervíz park: Nincs nevesítve külön szervízpark 

      
     12.4.3. Meghívottak 

Minden személy (kivéve pilóta és navigátor), aki részt akar venni a shakedownon ki kell töltsön 
egy nyomtatványt saját felelősségre (Versenykiírás VI Melléklet). Ezt a nyomtatványt a személyi 
igazolvány/útlevél másolatával, valamint a COVID-19 nyomtatvánnyal együtt kell elküldeni a 
inscrieri@autorally.ro e-mail címre legkésőbb 2021 május 6, csütörtök 18:00 óráig. 
 

      12.5. Speciális procedurák a szervízparkban 
      12.5.1. Helyszín 

Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
Rakóczi Ferencz és Kossuth Lajos utca 
GPS: 46° 18.091’N; 25° 17.457’E 

      12.5.2. Szervízpark felelős 
 Cristian ANDREI – tel.+40 756 110 051 
 
      12.5.3. Terület a szervízparkban 

A szervező 42 m2 (6x7m) területet biztosít minden versenyző részére. Plusz területet igényelni a 
lehetőségekhez mérten 25 lej/m2 feláron lehetséges. A szervezőnek joga van ellenőrízni a lefoglalt 
területek méretét. Abban az esetben, ha a lefoglalt terület meghaladja a biztosított terület 
méretét, 125 lej/m2 büntetést ró ki. 
A szervező a Digitális Hírdetőtáblán teszi közzé a versenyzők elhelyezését a szervízparkban. 
Tilos a platformok elhelyezése a szervízparkban vagy bármely olyan helyen, ahol zavarja a közúti 
forgalmat. A szervező javasolhatja a Versenyigazgatónak a kihágások büntetését. 

 
 A platformokat kötelező az alábbi helyen elhelyezni: 

Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
Str. Parcului (Park utca) (Versenykiírás VII-es Melléklet) 
GPS: 46° 18.254’N; 25° 17.141’E 
 

      12.5.4. Sebességkorlátozás  
 ORBB (CNRB) 2021-es Szabályzat 57.4 pontja szerint 
      12.5.5. Viselkedés  

 A szervízparkban csak a versenyautók, valamint a ’Service’ és ’Auxiliar’ a FRAS által 
kibocsátott matricával ellátott autók lehetnek 

 Vigyázni kell a szervízparkban az útburkolat épségére. A sátrakat tilos szögekkel, 
csavarokkal rögzíteni. A versenyzők a felelősek az útburkolat épségéért. 

 Minden versenyautó alatt védőfóliát kell elhelyezni. 
 Tankolás csak a kijelölt tankolási zónában engedélyezett. 
 A verseny végén a szervízparkot az eredeti állapotában kell átadni. A versenyzők a 

felelősek a hulladék, valamint az elhasznált folyadékok eltávolításáért. 
 

Bármilyen kihágás 5000 lej büntetést von maga után, amit a szervezőnek kell kifizetni 2021 május 
8, 19:30-ig. 

 
      12.6. Parc Ferme procedurák 
      Helyszín:  

Piața Primăriei (Polgármester hivatal tér), Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
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 (GPS: 46° 18.239’N; 25° 17.690’E) 
 
      12.7. Szupergyors procedurák 
         Nem lesz megtartva. 
 

12.8. Lassítók 
A Libán (km: 2,82 és 11,57) és a Craciunel (Homoródkarácsnyfalva) (km 6,08) gyorson lassítók 
lesznek elhelyezve. 
 
A lassítók kerek, 400 kg-os szalmabálákból lesznek a 12.8 rajz szerint az út tengelyétől kezdve, 10 
m távolsággal a sorok között. 
 
A Versenyigazgató kinevez egy ténybírót, aki jelent a Vesenyigazgatónak minden versenyzőt, aki 
érinti a lassitót. A versenyigazgató a ténybíró jelentése alapján büntetéseket ró ki.  

  
Ha a lassitó bármely elemét elmozdítják, ezáltal befolyásolva a következő versenyzők áthaladását, 
a Vesenyigazgató új időt adhat az érintet versenyzőknek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.8. - Lassító 
 
      12.9. Power Stage   

 PS/GY 12 Martinis (Homoródszentmárton) (6,65 km) ORBB (CNRB) és HRBB (CNRVIB) 
 PS/GY 9 Martinis (Homoródszentmárton) (6,65 km) ORB2B (CNR2B)  

 
 
      12.10. Speciális procedurák és tevékenységek 
      12.10.1. Minden jelenlévő versenyző, szervízszemélyzet és staff köteles betartani a szervező  

által megadott korlátozásokat a COVID-19 terjedése ellen. Ezek nem betartása a következő 
büntetéseket vonhatja maga után: 

 Első kihágás – figyelmeztetés 
 További kihágás - 2500 lej büntetés amit a szervezőnek kell kifizetni 
 Javaslat a verseny vezetőségének a kizárásra 
 Javaslat a FRAS bizottságokhoz felfüggesztésre 

A szervízparkba való belépéseknél a szervező létrehoz egy járványügyi zónát. Mindenki aki belép a 
szervízparkba ezen a zónán keresztül teheti meg (versenyzők, szervízesek, bírók, media 
képviselői, stb). 

12.10.2.  A versenyzők interjút adnak a gyorsasági szakaszok STOP pontjánál, a Technikai zónában 
és/vagy a Gyüjtőben. 
 
12.10.3. Sürgősségi telefonszám 

 A versenyzőpáros mindkét tagja köteles lementeni a telefonjába a SÜRGŐSSÉGI SZÁMOT: 

+40 744 390 019 
Ez a rallye SÜRGŐSSÉGI SZÁMA, ezen lehet értesíitést, fotót, videót küldeni abban az esetben, 
ha egy versenyző részese vagy tanuja egy incidensnek.     
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12.10.4. A versenyzők elérhetősége 
A versenyzők miután a Park Ferme-be letették a versenyautót, elérhetőek kell maradjanak 
telefonon végső eredmények kifüggesztéséig.  

12.10.5. Eredmények 
A hivatalos eredménylista a rallye honlapján lesz közzétéve a Hirdetőtábla (Panou de afisaj) 
szekcióban, www.raliulharghitei.ro 

12.10.6. Briefing (Eligazítás) 
Az Eligazítás a versenyzőknek, valamint a bizonsági eligazítás a rallye honlapján lesz közzétéve a 
Hirdetőtábla (Panou de afisaj) szekcióban, www.raliulharghitei.ro. 

12.10.7. Találkozás a versenyzőkkel, autogrammok 
 Nincs a programban. 

  
 


