Arrabona Rally Club
CÉLTRANS’97 RALLY SPRINT
BAJNOKSÁG 2014.
4. Futam: Horváth „BOCI” Emlékverseny
METABOND KUPA
1.sz. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

2014. szept. 12.

1. Az időpontok és a helyszínek az alábbiakra módosultak:
2014. Szeptember 13. Szombat

Helyszín:

12:30
13:00
13:45
13:45
14:00
14:15
15:45
15:45
16:00
16:10
16:15
16:15

Rábaring nyit, Szervizpark elfoglalása
Versenyiroda nyit
Adminisztratív átvétel kezdete
Pályarajz kiadásának kezdete
Technikai átvétel kezdete /Turbósok -1 óra/
Pályabejárás kezdete
Adminisztratív átvétel vége
Pályarajz kiadásának vége
Technikai átvétel vége
Pályabejárás vége /utolsó autó Rajt-ja/
Rajtlista kifüggesztése
KÖTELEZŐ VERSENYZŐI ELIGAZÍTÁS
/Pályabejáró kártyák leadása, rajtszám osztás/
17:00 SHAKEDOWN Rajt

Rábaring, rajz szerint
Rábaring
Versenyiroda
Versenyiroda
Pályarajz szerint
Pályarajz szerint

18:30 Verseny
0:45 Verseny

Pályarajz szerint
Pályarajz szerint

+60 p
+15 p
2:00
3:00

RAJT /első autó/
CÉL
/utolsó autó/

Ideiglenes eredménylista kifüggesztése
Óvási idő vége
Díjkiosztó /Tájékoztató jellegű/
Versenyiroda zár

Versenyiroda
Versenyiroda
Gy.1 szerint

Versenyiroda
Versenyiroda

2. Gyorsasági szakasz hossza: 8.500 méterre módosult
3. A rendezvény elsősegély telefonszáma: 96/439-552
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Arrabona Rally Club
4. MNASZ RSB megfigyelő: Gerencsér Bernadett
5. Kötelező matricák:
mérete:
elhelyezése:

Tel.: 30/490-0964

A VERSENY HIVATALOS LOGÓJA
A4
Elöl, középen (motorháztetőn)

6. Láthatóság, észlelhetőség: Tekintettel arra, hogy a futam zöme éjszaka zajlódik, ezért a
gyorsasági szakaszon tartózkodó mindkét versenyző számára a rendező kötelezően előírja 1-1 db
un. „láthatósági” mellény viselését. Az IE.2-5 állomásokra érkezéskor a mellényt már viselni kell.
(kivétel: IE.0 és az IE.1 állomások) Az IE. állomások előtti várakozó zónában a rendező fokozottan és
szigorúan ellenőrzi a mellények viselését, valamint az elakadás jelző és az OK.-S.O.S táblák,
feliratok meglétét. A fenti utasítások hiányát a páros saját idejéből pótolhatja, de az IE. állomásról
történő késés nem kerül jóváírásra.
7. Szervizkártya: A Rábaring bejáratánál minden nevező 2db sorszámozott szervizkártyát kap.
(versenyautó plusz egy szervizautó) A szervizterületre csak azok a járművek hajthatnak be trélerrel
együtt, akik leadják az ott posztoló rendezőnek a kártyát. Más járművek (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.
8. Suzuki kupa: Amennyiben a kupában induló versenyzők száma nem eléri a minimum 5 párost,
akkor a CTRB.2014 Bajnokságban csak 50%-al csökkentett pontok gyűjthetőek. (Tehát az első: 20 x
1,5 / 2 = 15 pontot kap) Díjazásra a fentiek értelmében csak az első helyezett páros jogosult.

Régi Péter sk.
Rendezőbizottság vezető

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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