52. Aquaprofit Mecsek Rallye
2018.10.12-14.
Dátum:
Tárgy:
Kitől:
Kinek:

2018. 10. 11.
1. sz. Végrehajtási utasítás
Rendező
Minden nevező ORB, ORC / versenyző

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

10:00
1.1.
1
-

Versenykiírásban történt változások
1. Bevezetés (Minden nevező)
ORB/ORC
473,48 km
495,55 km
176,27 km
172,93 km

A verseny távja:
Gyorsasági szakaszok teljes hossza:

HISTORIC
468,73 km
493,52 km
176,27 km
172,93 km

3. Program (Minden nevező)
3.13. Csapatvezetői és versenyzői eligazítás
Időpontja:
2018.10.12. 14.00
Helyszín:
Expo Center
3.18 A 0. és az 1. szakasz ideiglenes rajtlistájának közzététele
Időpontja:
2018.10.12. 14.00
Helye:
hirdetőtábla
3.19 A 0. és az 1. szakasz végleges rajtlistájának közzététele
Időpontja:
2018.10.12. 14.30
Helye:
hirdetőtábla

15:30
ORB, ORC
15:30

HIST
14:00

16:00

14:30

Az adminisztratív és technikai átvétel az ORB/ORC mezőny számára rajtszám szerint csökkenő sorrendben
kerül lebonyolításra, a kiadott időbeosztása alapján.

9. Pályabejárás (Minden nevező)
A padkavédelmet a Márévár- Zobákpuszta, valamint Mecsekpölöske elág- Alsómocsolád gyorsasági szakaszon
rönkök kihelyezésével oldja meg a rendező. A rönkök az itinerben nem kerülnek feltüntetésre, kihelyezésük a
gyorsasági szakaszokra a pályabejárás kezdetéig megtörtént.
9.2 Speciális és/vagy nemzeti előírások – sebességkorlátozás a gyorsasági szakaszokon
Nem közúti szakaszok, melyeken 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség:
- Márévár- Zobákpuszta gyorsasági szakasz teljes hossza (rajttól a stop-ig)
- Mecsekpölöske elág- Alsómocsolád gyorsasági szakasz az itiner 20. jelétől (7,05 km) a stop-ig
- Szágy- Gorica gyorsasági szakasz teljes hossza (rajttól a stop-ig)
Az gyorsasági szakaszokra vonatkozó információkat útfestéssel jelöli a rendező:
Padkavédő gumik jelölése, állomások, lassítók:
Máré vára
Mecsekpölöske- Alsómocsolád
Szágy- Gorica
Hetvehely- Golgota

festés színe: narancs
festés színe: zöld
festés színe: sárga és zöld
festés színe: sárga

Golgota- Hetvehely
Orfű kör jellegű (mindkét verzióban)

festés színe: zöld
festés színe: zöld

A korlátozott bejárású gyorsasági szakaszokon a haladási irányt kizárólag a KRESZ szabályozza.

15. Végellenőrzés (Minden nevező)
Végellenőrzés helye: BOSCH szerviz, Pécs, Verseny u. 10.
GPS: N 46.062795 E 18.215543

1. sz. melléklet: ÚTVONALLAP (Minden nevező)
A végleges útvonallap az itinerben kerül kibocsátásra.
A versenyen kialakításra kerülő összes szervizparkban a gumicsere engedélyezett.

4 sz. melléklet: AZONOSÍTÓK ÉS REKLÁMOK ELHELYEZÉSE (Minden nevező)
ORB/ORC

„G” MNASZ/RSB reklám:
Lökhárító bal sarka:

Lökhárító jobb sarka:
HISTORIC

5 sz. melléklet: SZERVIZPARK ÉS TANKOLÓZÓNA (Minden nevező)
Szervizpark nyitvatartása:
2018. október 11. csütörtök 9:00-21:00 (szervizterület)
2018. október 12. péntek 6:00-21:00
2018. október 13. szombat: 6:00-21:00
2018. október 14. vasárnap: 6:00- 20:00

5.3 Szervizparkok, szervizelés egyéb előírásai:
A szervizpark tisztaságának megőrzése érdekében a rendező sportbírók által jogosult ellenőrizni a nevezők
szervizhelyeit. A szervizpark elhagyásakor a nevező köteles a szervizhelyéről a keletkezett hulladékot eltávolítani
és az eredeti állapotot visszaállítani. Ennek betartása és ellenőrzése céljából az itiner átvételekor minden nevezett
versenyzőpáros köteles bruttó 20.000,- Ft-os kauciós díjat befizetni. Ez az összeg a verseny végén, vagy a kiállás
időpontja után visszajár, abban az esetben, ha a szervizterület elhagyásakor a kijelölt sportbíró a szervizterületet
leellenőrizte, rendben találta és arról a terület átadójának egy elismervényt átad. Ennek az elismervénynek a
versenyirodán történt leadásakor a kaució visszafizetendő a versenyiroda nyitva tartási ideje alatt. Ezt
követően a kaució visszafizetésére nincs lehetőség. Amennyiben a szervizterületet több versenyzőpáros
használta, úgy ennek megfelelően több átvételi igazolás kerül kiadásra
A szervizpark területén trélerek parkoltatása szigorúan tilos!
Ezen szabályt megsértő nevezőket 50.000,- Ft pénzbüntetéssel sújtják a Felügyelők.
A szervizparkban a rendező áramellátási lehetőséget biztosít a résztvevők részére, melynek használati díja
bruttó 10.000 Ft.

Itinerben történt változások
GY4, GY8 –Hetvehely- Golgota
Az itiner 14. jele helyesen:

GY9, GY11 – Golgota- Hetvehely

A gyorsasági szakaszon 8,00 km-nél (a lassító előtti bal kanyarban) padkavédelmi gumi
kerül elhelyezésre:

GY10 – Orfű kör jellegű - Árpádtető
A GY10 Orfű kör – Árpádtető gyorsasági szakaszon a 61-es és a 62-es jel között nem kerül felállításra
lassító, az aszfalton korábbi versenyről maradt festés látható, mely átfestése megtörtént jelen végrehajtási
utasítás kiadásáig, a gyorsasági tehát a kiadott itiner szerint kerül felépítésre.
RSB jóváhagyás alatt.
Nagy Csaba sk.
Rendező Bizottság vezetője

