Arrabona Rally Club
CÉLTRANS RALLY BAJNOKSÁG 2012.
2. Futam: METABOND KUPA

2.sz. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

2012. június 6.

1. MNASZ megfigyelő:

Koch Gábor Tel. 30/324-1965

2. Felügyelő bizottság vezetője:

Varga Tibor

A.R.C. Győr

Mór Antal

Polgármester AKA

Bognár Gábor

A.R.C. Győr

tagjai:

3.

Kötelező matrica:
mérete:
Elhelyezése:
Támogatói matrica:
mérete:
Elhelyezése:

A VERSENY HIVATALOS LOGÓJA
A4
Elöl, középen (motorháztetőn)
METABOND
A4
Az első vagy hátsó ajtón mindkét oldalon, jól látható helyen!

4. Az adminisztratív átvételen kötelező 25 kérdéses minimumvizsgát tenni minden
nevezőnek (pilóta és navigátor), kivéve a 2012 évben a korábbiakban már sikeres vizsgát
tett versenyzőket! (Rába-ring 2012-04-22)
Az eredmények közzététele a helyszínen fog megtörténni 30 percen belül. Megfelelőnek a
minimum 17 pontot elérő teszt számít. A minimumot el nem érők szóbeli pótvizsgára
kötelesek a versenyigazgatónál a versenyzői eligazítás előtt fél órával a versenyirodán. A
meg nem jelenők rajtengedélyét a rendező megvonja. Az eredményeket a rendező
közzéteszi a hivatalos hirdetőtáblán.
Az új vizsgázók közül a legjobb eredményt elérő első két páros (pilóta és navigátor)
tárgyjutalomban részesül, melyet a díjkiosztón adunk át.
FIGYELEM! A korábban már vizsgázottak is újra vizsgázhatnak a tárgyjutalomért!
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5. A lassítók elhelyezése és száma az egész verseny alatt állandó és nem változik (az
Ácsteszéri irányból sem!), viszont minden alkalommal a szabványnak megfelelően
átfordításra kerülnek, azaz minden megközelítési irányból így fognak kinézni:

Pályabejáráskor ezt a
középső sort jelöljük
mindkét irányból

Ez alól kivétel a GY.1-3-5 esetében az 1-3. LASSÍTÓ (Az Akai rajt utáni), itt időhiány és
balesetveszély miatt az oszlop megkerülése után a RAJT felé történő újrahaladáskor a
szabvánnyal ellentétes, un. fordított módon marad a lassító felépítése. Ez Ácsteszér
irányából a GY.2-4-6 esetében (visszafelé) csak egyszer lesz, mint L9, azaz kilencedik
lassító és szabványosan lesz felépítve.
Pályabejárás során csak a lassítók középső eleme kerül megjelölésre az úttest mindkét
oldalán, mindkét irányból a lassítók száma szerint!

Versenyigazgató

A.R.C. 9027 Győr, Balassi B. u. 15.
fax:96/322-358 ● e-mail:info@a-r-c.hu ● www.a-r-c.hu
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