
 
 

 

 

 
 

Dátum:  2021. December 29.  Idő: 16:30   

Tárgy:  13. sz. vezető sportfelügyelői határozat  Dok. No.:   

Kitől:  A verseny sportfelügyelője   Oldalszám:  2 

Kinek:  Érintett versenyzőpáros  Melléklet:   ‐ 

 

 

A verseny sportfelügyelője az 3-as rajtszámú versenyzőpáros beadványát megvizsgálta és a következő döntést hozta.  

N° / Versenyző 3/ Bisaha Ondrej – Ferencz Imrich 

Nevező  Egyéni 

Időpont  2021. december 29. 

Esemény A 3-as rajtszámú versenyzőpáros a Gy3-as szakasz rajtjánál az ideális rajtideje helyett +10 
mp-el tudott elrajtolni és beadványuk szerint ez a sportbíró hibájából következett be, mert 
a menetlevelet 7 mp-el a rajtidő előtt kapta vissza, így nem volt ideje felkészülni a rajtra. 

Tényállás A versenyzőpáros időjóváírást kért. 

Döntés A versenyzőpáros idő jóváírási kérelmét a vezető sportfelügyelő elutasította.   

 
Indoklás A 3-as rajtszámú versenyzőpáros a Gy 3 szakasz időellenőrző állomásán kapott várható 

rajtideje, a szabályoknak megfelelő volt. A várható rajtidő és az IE idő között 3 perc 20 
mp felkészülési idő volt. Az előző autó rajtolása után a versenyzőpáros csak 19 mp 
elteltével állt be a rajthelyre, annak ellenére, hogy tisztában volt azzal, hogy 40 mp-ént 
történik a rajtoltatás. A rajtoltatást végző sportbíró egyértelműen jelezte számukra, hogy a 
rajtidejük 11:01:20 óra, majd rámutatott a rajtórára és kilépett az autó elöl. Innentől 
kezdve a zöld jelzés figyelemmel kisérése és az időben történő elrajtolás a versenyzőpáros 
felelőssége. A sportbíró a menetlevelet a kiadástól számított 8 mp alatt kezelte és adta 
vissza a navigátornak. Az állomáson dolgozó sportbíró meghallgatása és a külső illetve 
belső kamerás felvételek alapján megállapítható, hogy sportbírói hiba nem történt. A késői 
rajtért a versenyzőpáros felelős. A fentiek alapján a beadványt elutasításra került. 

 
 
 

 



 

 
A Sportfelügyelő felhívja a nevezők figyelmét, hogy az alkalmazandó határidőn belül, a nevezőknek az FIA 
Nemzetközi Sportkódex 15. cikkelyével, valamint az FIA Bírói és Fegyelmi Szabályzat 10.1.1. cikkelyével 
összhangban jogukban áll a Sportfelügyelő bizonyos döntése ellen fellebbezéssel élni. 
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                                                                                                                                                        Dr. Szél Attila 
                                                                                                                                                                vezető sportfelügyelő 

 _______________________________________________________________________________________________  

 

Átvettem (mint a nevező képviselője):   

Aláírás: ………………………………………………………………………….   

Dátum: ………………………………………………………………………..  Időpont: 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Date:  29. December  2021   Time: 16:30   

Tárgy:  Stewards’ decision No.13  Doc. No.:   

From:  Steward   Page:  2 

To:  Crew No 3.  Appendix:   ‐ 

 

 

The Steward of the Event examined the application of the Crew nr. 3 and made the following decision. 

N° / Crew 3/ Bisaha Ondrej – Ferencz Imrich 

Entrant  Private 

Date  29. December 2021 

Event The competitor with Start Nr 3. started the SS3 +10 seconds after their ideal start time and 
according to their application this happened due to the marshal’s error, because the Crew 
received the timecard only 7 seconds before their start time, so they didn't have enough 
time to prepare for the start. 

Objective The Competitor asked for a time compensation. 

Decision The Steward declined the application of the Crew for time compensation. 

 
Justification The predicted start time of Competitor #3 for SS3 was in accordance with the regulations. 

There was 3 minutes and 20 seconds preparation time between the TC time and predicted 
SS start time. The Crew moved to the starting position only after 19 seconds waiting after 
the previous car’s start, despite they knew the start interval is 40 seconds. The Start 
Marshal clearly notified them about their starting time 11:01:20, then he pointed to the 
start clock and moved out of the way of the car. From this point, the Crew has the 
responsibility for observing the green start signal and starting on the right time. The 
marshal signed the timecard and gave it back to the co-driver 8 seconds after received it. 
After hearing the Marshal in charge at the mentioned TC, and watching on-board and 
outside video coverages, it can be stated that the marshals didn’t mistake. The Crew is 
responsible for their late start. Based on the above mentioned facts, the application of 
Competitor #3 has been refused by the Steward. 

 
 
 

 



 

 
 

The Steward draws the Competitor’s attention that they have the right to apply a Protest against the Steward’s decision 
within the applicable deadline in accordance with FIA ISC 15. and FIA Judicial and Discipline Regulations 10.1.1. 

. 

 

 

                                                                                                                                                        Dr. Attila SZÉL 
                                                                                                                                                                       Steward 

 _______________________________________________________________________________________________  

 

Handed over (representative of the Competitor):   

Signature: ………………………………………………………………………….   

Date: ………………………………………………………………………..  Time: 

 

 

 


