Arrabona Rally Club
MARB Nyugati régió 2. Futam
CÉLTRANS’97 Rallysprint Kupasorozat
PENTA Rally a HERTZ Kupáért
1.sz. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

2017. október 03. 20:00

1. Engedélyszám: A verseny MNASZ engedélyszáma K-503/2017
2. Felügyelő:
Kovács Levente 30/597-3866
3. RSB Megfigyelő:
Buna Zoltán
20/334-9154
4. Pályaépítés felelőse:
Balogh László
30/558-7841
5. Helyszínek és időpontok: Az Itiner kiadás, a Versenyiroda 1., az Adminisztratív és a
Technikai átvételek helyszínei megváltoztak az október 7. szombati időpontok pedig
módosultak az alábbiakban
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6. Kötelező matricák:
Mérete:
Elhelyezése:

IHAROS-GOLLER
100x10 cm csík
Első szélvédő felső része
STADABAU
15x38 cm
Két oldalon a hátsó sárvédőkön

Mérete:
Elhelyezése:

7. Extrém kiegészítő biztosítás: Azok az Előfutók és Licences versenyzők, akik kétszer
mennek körönként tesztelési céllal, s több navigátorral is elrajtolnak, kötelesek
minden ilyen „Vendég” navigátorra is az adminisztratív átvétel végéig Extrém
biztosítást kötni. (Nem kötelező a licenc!) A beazonosíthatóság érdekében, ezen
navigátorok kötelesek magukat a Rajtban fényképes hatósági okmánnyal (Személyi
ig., Jogosítvány, Útlevél) igazolni. Ezen két feltétel hiányában, ez a versenyzőpáros
nem kap rajtengedélyt!
8. Gépkönyvezés: Az ATB a hivatalos Technikai átvétel megkezdése előtt, annak
helyszínén 9:30-tól 10:30-ig gépkönyvezést végez. Az érintettek szándékukat a
rally@a-r-c.hu email címen 2017. október 6-án 14:00-ig kötelesek jelezni!
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9. Szervizpark: Azok az Előfutók és Licences versenyzők, akik a mezőny végén és/vagy
elején is indulnak tesztelési céllal (és SP rendszámmal rendelkeznek), a
szervizterületre több alkalommal is beléphetnek.
A szervizterületen csak az úttesten, a Gy.2-4 Rajt felé vezető BAL oldalon lehet
szervizpontot kialakítani és szerviztevékenységet folytatni úgy, hogy az úttest JOBB
oldalán köteles mindenki a szabad, félsávos közlekedést biztosítani! TILOS a
termőföldekre ráhajtani!
Tréler-parkoló külön nem kerül kialakításra, be lehet állni a szervizparkba szorosan az
úttest Lábatlan felőli bal oldalára!
Kérjük, a csapatok úgy foglalják el helyüket, hogy egy-egy hely kimaradjon azért,
hogy a nagyobb járművek egymással szemben ki tudják kerülni egymást!
A Szervizterületen minden nevező maximum 15 méternyi helyet vehet igénybe!
10. Gumi és fékmelegítés: A szervizterületen és a rajtvárakozóban minden
résztvevőnek - beleértve az Előfutókat és a Licences versenyzőket is-, TILOS a gumi és
fékmelegítés minden formája!
11. Lassítók kialakítása: A menetirány szerinti középső (kikerülendő) sor
tehergumiból lesz felépítve. A tehergumik és az útpadka között pedig közúti
jelzőbójákat alkalmazunk. A lassítók kikerülése és/vagy rombolása az ARVSZ.2017
20.9 pontja szerint kerül büntetésre.
12. ITINER: A Sofidel Kft. (Lábatlan, Rákóczi u. 159.) előtti parkolóban lehet átvenni
az itinereket. A pályabejárás ideje alatt a parkolót a Polgármesteri Hivatal
engedélyével a versenyzők használhatják a szervizautók és a trélerek parkoltatására.
13. Az átvételek helyszíne, érkezés, közlekedés: Az Adminisztratív és Technikai
átvétel a Vorpa Kft. (Lábatlan, Rákóczi u. 137.) üzemi területén belül bonyolódik. Az
üzem területére hívásra maximum az a 3 páros hajthat be, aki az átvételi
időbeosztásban soron következik. A Kft. előtt csak korlátozott számban (Kb. 4
csapatnak) van lehetősége parkolni, ezért a még sorra nem következők a Sofidel Kft.
előtti parkolót vegyék igénybe!
Az átvételek és a pályabejárás utáni „Kötelező Versenyzői Eligazításra” érkezők
Bajnán a Sándor Metternich Kastély udvarán, az éjszakai őrzés helyén parkoljanak,
mert a községben szüreti ünnepség lesz aznap, s szeretnénk elkerülni a forgalmi
akadályokat, baleseteket! Köszönjük!
A rendezőség nevében:
Régi Péter s.k.
A.R.C. 9027 Győr, Balassi B. u. 15. ● e-mail: rally@a-r-c.hu ● www.a-r-c.hu
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