51. AQUAPROFIT
MECSEK RALLYE 2017
Pécs, 2017.10.13- 15.
Dátum:
Tárgy:
Kitől:
Kinek:

2017. 10. 11.
1. sz. Végrehajtási Utasítás
Rendező
Minden nevező / versenyző

Időpont:
Dok. No.:
Oldal szám:
Melléklet:

09:00
1.1.
1
-

Versenykiírásban történt változások
1. Bevezetés (ORB/ORC)
ORB/ORC
525,47 km
159,08 km

A verseny távja:
Gyorsasági szakaszok teljes hossza:

523,32 km
158,12 km

3. Program (ORB / ORC)
3.20 A 0. szakasz rajtjának helye és ideje (IE 0 szervizpark KI)
Időpontja:
2017.10.13. 15.40

16:25

3.21 A 0. szakasz céljának helye és ideje (szervizpark BE)
Időpontja:
2017.10.13. 16.30

17:00

9. Pályabejárás (Minden nevező)
A rendező felhívja a figyelmet, hogy az erdészeti utakon (Máré vára- Pécsvárad, Trefort- puszta, Pécsvárad- Máré
vára, Gorica, Alsómocsolád 7,65 km-ig) rönközéssel történik a padkavédelem.
Az gyorsasági szakaszokra vonatkozó információkat útfestéssel, jelöli a rendező:
Padkavédő gumik jelölése, állomások, lassítók:
Trefort- puszta, Máré vára, Pécsvárad, Alsómocsolád, Gorica
Camping, Orfű kör jellegű

festés színe: narancs
festés színe: zöld

Figyelem! A pályabejárás időbeosztása a 2. sz. Rendezői közleményben foglaltak szerint módosult!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Camping- Árpádtető gyorsasági szakasz a Historic mezőny számára szerepel
az október 13-ai programban, ezért bejárása 2017.10.13-án 12:00-ig lehetséges!

12. Egyéb procedúrák (Minden nevező)
12.1 Rajtceremónia lebonyolítása és sorrendje – ORB /ORC
Időpontja:
2017.10.13.

16.00

16:32

Rajtsorrend szerint növekvő sorrendben történik, 1 percenként.
Rajtsorrend szerint csökkenő sorrendben történik, 2 percenként.
A rajtceremónia közvetlenül a prológ előtt az IE 0B és IE 0C között felállított dobogón kerül lebonyolításra.
12.16. Körgyors (rajtoltatási procedúra, zászlójelzések) – Minden nevező
Az RSB 269/2017 számú határozata alapján a kör jellegű gyorsasági szakaszon kizárólag piros zászló kerül
alkalmazásra, az alábbiak szerint:
A piros zászló bemutatása esetén a versenyzőnek azonnal csökkentenie kell a sebességet, és csökkentett
sebességgel kell haladnia a gyorsasági szakasz végéig, valamint köteles követni bármely sportbíró vagy
beavatkozó autó vezetőjének utasításait. A zászlót az összes, a balesetet megelőző rádiós ponton be kell mutatni.
Ezen szabályok megsértését a sportfelügyelők saját belátásuk szerint büntetik. Az a versenyző, akinek a piros
zászlót bemutatták, megállapított időt fog kapni arra a gyorsasági szakaszra a 39. cikkely szerint.

1. sz. melléklet: ÚTVONALLAP (Minden nevező)
A végleges útvonallap az itinerben kerül kibocsátásra.
RSB jóváhagyás alatt!
Nagy Csaba sk.
Rendező Bizottság vezetője

