
9. EGER RALLYE 
Eger, 2013. 04. 05.-07. 

 

 

 

Dátum: 2013. 04. 04. Idő: 14:00 
Tárgy: 1. sz. Végrehajtási utasítás  Dok. No.: 1.1. 
Kitől: Rendező Oldal szám: 1 
Kinek: Minden ORB, SVK, R2, HIS Nevező Melléklet: - 

 

Versenykiírásban történt változások: 
 

2. RENDEZÉS 
2.7. Vezető tisztségviselők: 
 
 Gépátvétel vezetője:       Szittya Tamás 
 A verseny titkára és a versenyiroda vezetője:  Móni Kriszta  Vörös Krisztina 

3. PROGRAM 
3.6. Versenyzői eligazítás: 
Időpontja:      2013. április 5. 17:00  2013. április 6. 13:00 
9. PÁLYABEJÁRÁS 
9.4. Sebességellenőrző berendezések használata (GPS): 
 
A GPS felvétele az Itiner átvételkor történik, mely átvétel során a készülék mellé egy a rögzítéshez szükséges 
tapadókorongos tartót és a készülék üzemeltetéséhez szükséges szivargyújtós tápkábelt és 2db csőbilincset kap a 
versenyző páros. A készüléket a tapadókorongos tartóhoz rögzítve az első szélvédő jobb alsó vagy jobb felső 
sarkában kell elhelyezni, úgy hogy a pályabejárás ellenőrzését végző sportbírók, az eszköz számát le tudják olvasni 
könnyedén.  
Pályabejárás során a készüléknek az autó mozgása közben állandó tápot kell adni (folyamatosan bekapcsolva kell 
tartani), illetve a készüléket nem lehet kivenni az autóból. A fentiek be nem tartása a pályabejárási szabályok 
megsértésének minősül. 
Amennyiben a pályabejárás során a GPS készülék nem rögzíti a jelet, a hiba a Felügyelő Testületnek jelentésre 
kerül, akik vizsgálatot követően büntetést szabhatnak ki. 
A pályabejárás végén a készüléket át kell helyezni a versenyautóba, a készülékhez kapott csőbilincsek segítségével, 
a jobboldali „B” oszlophoz az SOS kábel bekötésével. 
A verseny végén, a versenyirodán le kell adni: 
- a készüléket,  
- 2db csőbilincset,  
- tapadókorongos tartót, 
- szivargyújtó tápkábelt. 
Az ellenőrzési pontok az Itinerben találhatók. A gyorsasági szakaszokon megfordulni TILOS!!! Ez a pályabejárás 
szabályainak megsértését jelenti. 
 

1. sz. MELLÉKLET: ÚTVONALLAP 
 

A módosított ( pontosított) útvonallapot az itiner tartalmazza. 
 
4. sz. MELLÉKLET: RAJTSZÁMOK ÉS REKLÁMOK 
 

ORB, SVK, R2 : 
A rendezői reklám rajtszám mellett:  GARMIN 
B rendezői reklám rajtszám alatt:   Nincs 
C rendezői reklám bal oldali első ajtó:  DMACK-RWH 
D rendezői reklám bal oldali első ajtó:  4 IT  
E rendezői reklám jobb oldali első ajtó:  DMACK- IDEAL Autó  
E rendezői reklám jobb oldali első ajtó:  EGER  
 
HIS Bajnokság: 
A rendezői reklám rajtszám felett:   GARMIN 
B rendezői reklám rajtszám alatt:   Nincs 
C rendezői reklám jobb első sárvédő:  DMACK-RWH 
D rendezői reklám bal első sárvédő:   4 IT  
E rendezői reklám bal hátsó sárvédő:  DMACK- IDEAL Autó  
E rendezői reklám jobb hátsó sárvédő:  EGER 
 
A reklámfelületek-matricák feldarabolása, megcsonkítása TILOS! 
A rendező a nevezési díj összegével megegyező pénzbüntetést róhat ki a verseny folyamán, amennyiben a 
rendezvény ideje alatt ellenőrzi és észleli a reklámok nem az előírtaknak megfelelő felragasztását. 
 
A fenti 1. sz. Végrehajtási utasítást az RSB jóváhagyta: 2013. április 4. 
 

Lakatos Róbert 
sk 

Rendező Biz. Vezetője 


