
 

 

 

 

Salgó Rally 2022 

2022.03.25-26. 

Dátum: 2022.03.25. Időpont: 22:30 
Tárgy: 1. sz. Versenyigazgatói közlemény Dok. No.: 3.3 
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Teendők baleset esetén 

Baleset esetén - ahol sürgős orvosi beavatkozásra van szükség –, a balesetet szenvedett 
versenyzőpáros egyik tagjának amennyiben lehetséges, a vörös „SOS” jelzést azonnal fel kell 
mutatni a következő versenyautóknak. 

Minden versenyzőnek, akiknek a vörös "SOS" jelzést felmutatták, vagy egy olyan balesetet lát, ahol 
mindkét versenyző az autóban van és ezért nem képes az "SOS" jelzést felmutatni, AZONNAL ÉS 
KIVÉTEL NÉLKÜL MEG KELL ÁLLNI, és segítséget kell nyújtani. Minden soron következő autónak 
is KÖTELEZŐ MEGÁLLNI. A megállt autóknak egy közlekedési sávot üresen kell hagyni a 
helyszínre érkező speciális mentők és mentőautók részére. A helyszínre érkező autók közül a 
második autónak tovább kell haladnia, és értesítenie kell a következő rádiós pontot. 

A gyorsasági szakaszon megálló minden versenyző köteles kihelyezni az elakadásjelző piros 
háromszögét legalább 50 m-rel a megállásuk helye előtt. Köteles kihelyezni akkor is, ha a gépjármű 
nincs az úton és az út teljesen szabad maradt. 

Minden esetben kérjük a versenyzői összekötővel való kapcsolatfelvételt! 

Versenyzői összekötő: Magyari- Beck Szabolcs +36 30 337 6443 

Tűzoltótó készülék 

A versenyautók tűzoltó rendszerét (a biztosító stift eltávolításával) a versenyző-páros KÖTELES 
üzembe helyezni a verseny kezdetén.  

Tankoló zóna, tankolás 

A szervizparkban az előírt biztonsági feltételek mellett engedélyezett a helyszínen történő 
tankolás. A tankolás során a zárt tűzálló ruházat viselése kötelező!  

A külső tankoló zónában az áthaladás – tankolástól függetlenül – kötelező. A tankolás során a 
zárt tűzálló ruházat viselése kötelező! 

A külső tankoló zónában víz, valamint a második körben szendvics kerül kiosztásra. 

 

 



 

 

Menetlevél kezelés 

A verseny során a menetlevelek kezelése a „normális” módon történik. A menetlevélre történő 
bejegyzésekért a versenyzőpáros a felelős, ezért kérjük a bejegyzéseket még az állomáson 
tartózkodás alatt ellenőrizze a navigátor. 

Teendők műszaki hiba miatt történő kiesés esetén 

Az elakadásjelző háromszög kihelyezése ez esetben is kötelező! A gyorsok közötti szünetekben 
műszaki mentésre előreláthatólag nem lesz lehetőség, ezért kérjük, hogy a szervizcsapatok 
vegyék fel a kapcsolatot a versenyzői összekötővel az esetleges mentésekkel kapcsolatban. 

A versenyen SZUPER RALLY-ra nincs lehetőség. 

Szervizpark 

A szervizparkban a szűk közlekedő utak miatt kérjük minimalizálni a közlekedést!  

A sportbírók, tisztségviselők utasításainak betartása minden esetben kötelező! 

A szervizpark területét szombaton 22:00-ig el kell hagyni! 

Parc fermé  

Kérjük, hogy a Parc ferménél található buszfordulót a kisegítő járművek hagyják szabadon, mert a 
buszok közlekedését nem akadályoztathatjuk. 

Felhasználható gumiabroncsok 

A versenyigazgató felhívja a versenyzőpárosok figyelmét, hogy a versenyen kizárólag a közzétett 
árlistákban elérhető gumiabroncsok használhatók! 

https://rali-bajnoksag.hu/elerheto-a-hivatalos-pirelli-hankook-arlista/ 

A versenyigazgató felhívja a versenyzőpárosok figyelmét, hogy a gyorsasági szakaszokhoz vezető 
etap szakaszok utolsó részei lakott területen vezetnek keresztül. A gumimelegítés tilos, mely 
tilalom betartása FOKOZOTTAN ELLENŐRZÉSRE KERÜL! 

WhatsApp csoport 

Kérjük, a versenyzőpárosok használják az RSB által létrehozott WhatsApp csoportot! A csoporttal 
kapcsolatos kérdésekben az RSB Versenyző összekötő segít!  

Elérhetősége: Holecz Krisztián +36 30 522 4169 

 

Balesetmentes versenyzést kívánok! 

 

 Lovay Miklós 

 versenyigazgató 


