Arrabona Rally Club
CÉLTRANS RALLY BAJNOKSÁG 2013.
4. Futam: MIPA COLOR KUPA
1.sz. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
1.ETAP idők:

2013. augusztus 9.

Gy.1 Rajt-tól – IE. 2-ig:
Gy.2 Rajt-tól – IE. 3-ig:
Gy.3 Rajt-tól – IE. 4-ig:

1óra 5 perc
1óra 5 perc
1óra 5 perc

2. CÉL Parc-Fermé: A Gy.4 után nem kerül kialakításra, a szervizterületet el lehet hagyni, de a
versenygépkocsit az óvási idő végéig a rendező számára elérhető és hozzáférhető helyen kell
tartani. (a versenyiroda 4 km-es körzetében). A rendező a verseny alatt folyamatosan végez
fokozott technikai ellenőrzéseket a szervizterületen, ahol a versenyzőpáros köteles a mérésekhez
szükséges szerszámokat és személyzetet biztosítani. A technikai ellenőrzés akadályoztatását a
Felügyelő Testület (FT) kizárásig terjedően szankcionálhatja.
3. Gyorsasági szakasz távja: 9,7 km
4. Gyorsasági szakasz lebonyolítása: Amennyiben valamely oknál fogva csúszás alakul ki az
időtervben, s a Gy.4 szakaszról 11:30-ig a mezőny teljes létszámban nem tud elrajtolni, úgy a
versenyt megállítja a rendező. Az IE.4-be ekkor 11:17-kor lehet utoljára belépni. Az így megállított
versenyzőknek a kijelölt gyűjtőben kell tartózkodniuk, ahol új etap időt állapít meg a rendező
számukra, melyet a menetlevélre javításként felvezet. A gyűjtőből kihajtani nem lehet, de a
versenyzők elhagyhatják e területet.
A verseny folytatásáról a rendező az érintett versenyzőpárosokat a helyszínen értesíti.
5. Felvezetés: A gyorsasági szakasz STOP-ja után szorosan az úttest jobb oldalára húzódva kell
várakozni, amíg a rendező felvezető autója (megkülönböztető jele: Sárga villogó) a szervizparkba
20-25 autónként fel nem vezeti a versenyzőpárosokat.
6. A szervizterület elfoglalása: Érkezéskor a versenyautókat a trélerről le kell venni és a
versenyautóval a csapat választott szervizhelyére kell beállni. A trélereket azonnal a kijelölt helyre
kell vontatni (1.sz. Térkép melléklet: később kerül kiadásra), leakasztani, majd a vontató
szervizjárművel a versenyautó melletti helyre beállni. A szervizhelyet az út GY. Rajt felé mutató
jobb oldalán, az adott terület legjobb kihasználásával lehet érkezési sorrendben elfoglalni.
Egy csapat csak 2 autóval léphet be a területre (szervizautó és versenygépjármű), s max. 15
métert vehet igénybe. Az egyéb járművek elhelyezésére itt nincs lehetőség! Ezen járműveket a
Síkvölgyi temető környékén javasolja a rendező elhelyezni, mely a szervizterület központi
csomópontjától 300 méterre található. (2.sz. Térkép melléklet)
A kiírásban a 8.3 pont alatt szabályozott Szervizterület-re vonatkozó előírásokat, a jelen 1.sz.
Végrehajtási utasításban foglaltakat, s rendezők utasításait maradéktalanul be kell tartani! Az
utasításokat megszegő csapatokat a Felügyelő Testület (FT) 10.000,-Ft pénzbírsággal sújthatja.
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7.Trailerek elhelyezése: A trailereket kizárólag a rendezők utasításai szerinti, kijelölt helyen lehet
elhelyezni. Amennyiben a szervizterületen valamely csapat trailert parkoltat, a versenyzőpárost a
Felügyelő Testület (FT) 10.000,- Ft pénzbírsággal bünteti.
8. Részeredmények: A verseny során a részeredmények folyamatosan felkerülnek a
www.chronomoto.hu weboldalra, ill. kinyomtatva látható lesz az IE.1-4 állomáson és a „Huszár
Büfé” –nél a szervizterületen.
9. Kötelező matricák:
mérete:
Elhelyezése:

A VERSENY HIVATALOS LOGÓJA
A4
Elöl, középen (motorháztetőn)

Támogatói matrica:
mérete:
Elhelyezése:

MIPA COLOR
30x15 cm
Első sárvédő mindkét oldalon

Támogatói matrica:
mérete:
Elhelyezése:

KÉKDUNA RÁDIÓ
30x12 cm
Hátsó sárvédő mindkét oldalon

Támogatói matrica:
mérete:
Elhelyezése:

METABOND
30x12 cm
Rajtszám alatt mindkét oldalon

Támogatói matrica:
mérete:
Elhelyezése:

DAMLA
20x40 cm
Hátsó ablak közepén

10.MNASZ megfigyelő:

Földes József Tel.: 30/636-0058

A rendezőség nevében:

Füredi András SK.

Bognár Gábor

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