Arrabona Rally Club
CÉLTRANS RALLY BAJNOKSÁG 2013.
1. Futam: METABOND KUPA
1.sz. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS 2013. április 13.
1. Időbeosztás: Az alábbi időpontok módosultak
Pályabejárás időpontja:
Adminisztratív átvétel:
Technikai átvétel:
Eligazítás, rajtszám, menetlevél kiadás:
Shakedown (félperces rajtolás, rajtlista szerint):
RAJT

2013. április 14.
2013. április 14.
2013. április 14.
2013. április 14.
2013. április 14.
2013. április 14.

6:30-8:00
6:00-7:30
6:15-7:45
8:15
8:45-9:35
10:15

2. Szabályismereti vizsga: A verseny mindkét napján az adminisztratív átvételen kötelező
szabályvizsgát tenni minden nevezőnek. (pilóta és navigátor) Az eredmények közzététele a
helyszínen fog megtörténni a kitöltést követően max. 20 percen belül. Megfelelőnek a
minimum 70%-os szintet elérő teszt számít. A minimumot el nem érők szóbeli pótvizsgára
kötelesek a versenyigazgatónál a versenyzői eligazítás előtt fél órával a Rábaringen
működő versenyirodán. A meg nem jelenők rajtengedélyét a rendező megvonja. Az
eredményeket a rendező közzéteszi a hivatalos hirdetőtáblán. (Felkészülési dokumentum:
CTRB.2013 Alapkiírása)
A legjobb eredményt elérő első helyezett tárgyjutalomban részesül, melyet a versenyzői
eligazításon adunk át. Pontazonosság esetén sorsolással dönt a rendező
3. MNASZ megfigyelő:

Földes József

4. Kötelező matricák:
mérete:
Elhelyezése:
Támogatói matrica 1:
mérete:
Elhelyezése:
Támogatói matrica 2:
mérete:
Elhelyezése:

A VERSENY HIVATALOS LOGÓJA
A4
Elöl, középen (motorháztetőn)
METABOND
45x8 cm
Első sárvédő mindkét oldalon
KÉKDUNA RÁDIÓ
30x12 cm
Hátsó sárvédő mindkét oldalon
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3. Szervizkártya: A Rábaring bejáratánál minden nevező 2db sorszámozott szervizkártyát
kap (versenyautó plusz egy szervizautó). A szervizterületre csak azok a járművek
hajthatnak be, akik leadják az ott posztoló rendezőnek a kártyát. Más járművek (Trélerek,
kísérőautók, stb.) csak a kijelölt területen tartózkodhatnak. Az a jármű, mellyel a
rendezvény ideje alatt ideiglenesen elhagyják a szervizterületet (Pl.: üzemanyagért,
alkatrészért, stb.) az visszakapja a szervizpark kijáratánál e kártyát, s visszaérkezéskor
ennek újbóli leadásával tud visszatérni a szervizterületre. A véglegesen távozó járművek
nem kapnak kilépéskor újra szervizkártyát.
4. Körgyorsasági: A speciál szakaszok un. körgyorsaságiként kerülnek lebonyolításra.
Ennek részletes szabályzása a CTRB.2013 ALAPKIÍRÁS 7.17 Körgyorsasági versenyek
lebonyolítása található. A gyorsonkénti két kört nem teljesítők 4 perc időbüntetésben
részesülnek.
Az a versenyzőpáros, aki valamely oknál fogva nem tud folyamatosan haladni a kör
teljesítése során (pl.: műszaki hibás, megforgott, defektes, stb.), köteles fokozottan figyelni
a mögötte érkezőkre, s szükség esetén lehúzódással a továbbhaladást biztosítani
számukra. A gyorsabb versenyzőt szándékosan, vagy figyelmetlenségből el nem engedő
versenyzőpáros Felügyelő Testületi büntetést kap, melynek mértékét a sportbírói
jelentések alapján dönti el a testület.
A körszámlálás a pályabejárás során is folyik, így egy bejárás alkalmával csak kétszer
lehet a belső kört teljesíteni. A belső kört egy bejárás alkalmával többször teljesítők 5.000,forint pénzbüntetésben részesülnek. A büntetést be nem fizetők rajtengedélyét a rendező
megvonja.
5. Körosztás: A körgyorsasági szakasz 2. körét megkezdők a mellékelt rajz szerint a
bójasor baloldalán kötelesek haladni. A 2. kört is teljesítők a bójasor jobb oldalán kötelesek
a Cél irányába haladni. A körosztó bójasor bármely és bármennyi elemének ellökése 10
másodperc időbüntetést von maga után.
6. Shakedown: A bemelegítő kör (Shakedown) megkezdésekor a Hivatalos Hirdetőtáblán
kihelyezett időben kell megjelenni a RAJT-ban, azaz nem kell az Időellenőrző és Gyűjtő
állomáson keresztül hajtani.

Versenyigazgató

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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