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A verseny igazgatójához óvást nyújtott be a 3-as rajtszámú versenyzőpáros. Az óvást a vezető sportfelügyelő
megvizsgálta és a következő döntést hozta.
N° / Versenyző

1/ Vincze Ferenc – Németh Gergely

Nevező

Egyéni

Időpont

2021. december 29.

Esemény

Parc Ferme szabályok megszegése

Tényállás

A 3-as rajtszámú versenyzőpáros óvást nyújtott be az 1-es rajtszámú versenyzőpáros ellen,
mely szerint az 1-es rajtszámú versenyzőpáros a TC 3 és TC 4 állomások közötti
gyűjtőben a Parc Ferme szabályokat megszegte.

Szabálytalanság

Az FIA Regionális Rallye Versenyek Szabályai 2.5.1 és 2.5.8 pontjának megszegése

Döntés

FIA Nemzetközi Sportkódex 12.4.1.c – PÉNZBÜNTETÉS + 50.000 Forint

Indoklás

Az óvást benyújtó versenyzőpáros előadta, hogy az előző napi gyűjtőben az 1 rajtszámú
versenyzőpáros a versenyautó motorháztetejét felnyitotta és abban javítást végzett.
Állítását két darab fotóval igazolta, amelyeken látszik, hogy a gépkocsi motorház teteje
valóban nyitva van és mellette a vezető versenyző illetve egy munkaruhában levő férfi áll.
A csapat képviselőjét és a versenyzőpáros képviselőjét meghallgatva elmondták, hogy a
gyűjtőben megállva az autó gépházteteje alól erős füstöt észleltek, ezért az autóból
kiugorva a vezető versenyző felnyitotta a gépháztetőt. A navigátor ezalatt telefonon
felhívta a vezető technikai ellenőrt, hogy tájékoztassa róla, hogy biztonsági okból
felnyitják a gépháztetőt. A csapat egy tagja önhatalmúan valóban odaszaladt az autóhoz,
azzal a céllal, hogy esetleges tűz esetén segítse az oltást. A csapat a Parc Ferme szabályok
megszegését elismerte, de biztonsági okokra hivatkozott és vállalta felelőségét a szerelő
engedély nélküli jelenlétéért. A gépháztető biztonsági okból történő okból való felnyitása
és ennek telefonon történt jelzése a vezető technikai ellenőr irányában, elfogadható,
azonban a csapat tagjának a jelenléte mindenképp kimeríti a fenti szabályok megszegését.
A motortérben történt javítás ténye a fényképeken nem látszik. A fenti tényállás alapján a
verseny felügyelője pénzbüntetés kiszabása mellett döntött.

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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