Arrabona Rally Club
CÉLTRANS’97 RALLY SPRINT
BAJNOKSÁG 2015.
1. Futam: METABOND KUPA

1.sz. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

1. MNASZ megfigyelő:

Koch Gábor

2015. április 11.

Tel.: 30/324-1965

2. Kötelező matricák:
A VERSENY HIVATALOS LOGÓJA
mérete:
A4
Elhelyezése: Elöl, középen (motorháztetőn)
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, a NÉZŐI PARKOLÓBAN 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. Shakedown: A bemelegítő kör (Shakedown) megkezdésekor a Hivatalos Hirdetőtáblán
kihelyezett időben kell megjelenni az IE.0-ban. FIGYELEM! Mivel a shakedown 30 másodperces
indításokkal bonyolítjuk le, így az IE.0-ban minden percre két versenyző fog érkezni. A
Gyűjtőállomáson keresztül kell hajtani, s a RAJT előtt növekvő rajtszámonként felsorakozni.

5.Adminisztratív átvétel: Aki őrzött parkolóban szeretne járművet-járműveket hagyni, az jelezze
átvételkor. Ekkor kap annyi „ŐRZÉS” kártyát (500,-Ft/db), amennyi járművet szeretne parkoltatni. A
tréleren szállított versenyautó egy járműnek, ha a vonó jármű is őrzésre kerül, akkor az két
járműnek számít! A kapott „ŐRZÉS” kártyát – a városi parkoláskor szokásos módon -, a jármű
ablakába, jól látható helyre kell kitenni!
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6. Őrzött parkoló: Létrehoztunk egy második őrzött parkolót is Écsen a Fő u. 35. szám alatt. Ez a
terület az ABC mögött a Kerekes Csárda mellett található. Ebben az őrzött parkolóba 2015.04.11én (szombaton) 15:30-tól 19 óráig lehet a járműveket elhelyezni korlátozott számban (20 jármű) és
másnap 2015.04.12-én (vasárnap) reggel 6:15-től 7:15-ig lehet elhozni.

Régi Péter sk.
Rendezőbizottság vezető

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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