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Dátum/ 
Date: 

2021. 12. 26. Időpont: 16:00 

Tárgy: 
 Subject: 

1. sz. Végrehajtási utasítás/ Bulletin, no.1 Dok. No.: 1.0. 

Kitől: 
Author: 

Rendező/Organiser Oldal szám: 5 

Kinek: 
Whoom: 

Minden nevező / All Entrants Melléklet: 3 

 

 

1. Tisztségviselők:  

Versenyorvos: Dr. Letenyei Ferenc 

 

3. Belépési Engedélyek és Itinerek 

A szervizterületek elfoglalása a kijelölt helybeosztás szerint kötelező.  A szervizparkban tüzet gyújtani tilos. Belépés csak 

szélvédő belső oldalára felragasztott szerviz matricával lehetséges. A matricák egyszer használatosak, nem átragaszthatóak!  

A rendezőség a forgalmi helyzettől függően korlátozhatja a Pályabejáró-mozgó autók közlekedését a Szektorok között.   

 

4.Program: 

1. napi Kapunyitás:     2021.12.28. 8:00 

2. napi Kapunyitás:     2021.12.29 7:00 8:00 

Első Napi eredmény kifüggesztésének Ideje:  2021.12.28 18:00 

Második Napi Rajtlista kifüggesztése:   2021.12.28 18:30 

Pót technikai átvétel helye és ideje:   2021.12.29. 8:30 Gépátvétel/Scrutineering Tent 

Ideiglenes Eredmény kifüggesztése:   2021.12.29 18:30 

DIjkiosztó helye és ideje:     2021.12.29 19:00 - TBA 

 

6.Lebonyolítás: 

A verseny az időterv szerint IE1/IE6 – al kezdődik ( kavicsos parkoló Napi rajt/Gyűjtő állomás).  

Mindkét napon a rajtidők erre az állomásra vonatkoznak! Minden versenyzőnek kötelező megjelenni! 

A Rajtceremónia az IE 2 állomáson történik a Gy.1. előtt! 

Az időellenőrző állomásokon (Gyűjtő és gyorsasági IE-k) az érkezés és indulás kerek percben történik (akár 2 autó azonos 

időben is érkezhet, ill. indulhat). A menetlevelet a verseny folyamán végig meg kell őrizni és a napi szakasz utolsó gyorsasági 

STOP állomásán kell leadni!  

Az utolsó gyorsasági szakasz után cél Parc Fermé nem kerül kialakításra.  

 

A kör jellegű gyorsasági szakaszokon a rajtoltatás fényjelző készülékkel történik, a rajtjelt a piros lámpa elalvása jelenti.  

Kihagyott kör esetén a büntetés:+ 10 perc . 

Gyorsasági Szakaszokhoz tartozó körszámokat az Itiner tartalmazza. 

 

Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a speciál szakaszokon történő kiesés esetén nincs mód a verseny vége előtt elhagyni a 

szakaszokat. A kiesett jármű feletti anyagi felelősség kizárólag a versenyzőpárosé, ezzel kapcsolatban a rendezőt semmilyen 

anyagi felelősség nem terheli.  

 

11. Pályabejárás: 

A „Ring külső” szakasz  0.0- 1.35 km szakasza a hivatalos teszt miatt 2021 12 27. 10:30 ig járható be. A szakasz többi része 

17:00 ig bejárható. A „ teszt „ szakasz utólagos bejárására 2021 12 28. – án is korlátlanul van lehetőség. 

 

 

Egyébb: 

 Éjszakai parkolási lehetőség: 

A versenyautókat, ill. egyéb járműveket a tréler parkolóban ill szerviz helyeken lehet hagyni. Tűzvédelmi felügyelet 

lesz, de a tárolt járművekért, felszerelésekért a rendezőség semmilyen felelősséget nem vállal. 

 A Hungaroring területén tilos a versenyautókkal szándékosan körök leírása, forgatása, gumi melegítése!  

 Különdíj: A Perfekt Beton Kft különdíjat ajánl fel a mezőny leggyorsabb BMWs párosának. (amatőr és lincences 

mezőny) 
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1. Officials:  

Chief Medical Officier: Dr. Letenyei Ferenc 

 

3. Passes and Issuing Roadbook 

The service places are comulspory to occupy according to service plan app.2. In the service park is forbidden to light a fire. It 

is only possible to access with valid service sticker. The organizers may limit the moving of service cars between the sectors in 

case of bad traffic situation. 

 

4.Schedule: 

Publishing Leg1 Results:    2021.12.28 18:30 

Publish Leg2 Starting lists:    2021.12.28 19:30 

Extra/Additional Technical check:    2021.12.29. 8:30 Scrutineering Tent 

Publishing Unofficial Result:    2021.12.29 18:30 

Prizegiving Ceremony:     2021.12.29 19:00 - TBA 

Day 1 Gate opening time:     2021.12.28 8:00 

Day 2 Gate opening time:     2021.12.29 7:00 8:00 

 

6.Running the Event: 

 

The race start with IE/TC1 (IE/TC6) – (gravel parking Start/Regrouping). Both days of the start times apply to this station! 

All competitors must show up here! 

Start ceremony will bee at TC 2. before SS.1. 

Arrival and departure at time control stations (Regrupping and before the SS) takes place in minutes (up to 2 cars can arrive or 

depart at the same time). The Timecard must be kept for the whole duration of the race and must be submitted to the STOP 

station at the end of each leg! There is no Parc Ferme after SS.1.and SS 6. 

 

The start of the super special stage is performed on a lamp signal. The start sign is when the red light is turned off! 

The penalty for missing lap is: +10 min. 

The laps regtarding the stages are included in the Itinerary 

 

Would like to highlight, for the retired vehicles, that there is no chance to leave the stage before end of the Leg. 

The financial responsibility for the retired vehicle rests solely with the entrant competitor, the organizer has no financial 

responsibility in this regard. 

 

11. Recce 

On 27th December 2021. the part of SS „ Ring külső” 00-0.35 km is closed due to Official test from 10:30 AM. 

The rest of the SS is open untill 17:00. The Test  part is open for recce on 28 12 2021 as well. 

 

 

In adition: 

 Overnight Parking 

All  vehicles could be left in the trailer parking area or service areas with your own risk. 

 It is forbidden in the Hungaroring to to deliberately circle laps, -making donuts - rotate, warm up tires with racing 

cars!  

 Additional Prize: Perfekt Beton Kft offers a special prize to the fastest BMWs competitor for the event. (amateur and 

license class together). 
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1sz. melléklet/ Appendix 1:  

Kötelező reklámok elhelyezése/ Place of compulsory advertising 

   

 
Fentieken kívül a Licences Kategória indulóinak az MNASZ RSB éves reklámok viselése kötelező! 

In addition to the above, MNASZ RSB annual advertisements are mandatory for license category entrants! 

 

 

 

 

2sz. melléklet/ Appendix 2: Belső térkép/ Interior Map 

 

 

 

 

3.sz. melléklet: Szerviz beosztás/ Service plan  

 

 

 

 

 

 

„ RSB Engedélyezés alatt” 


