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Versenykiírásban történt változások
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.

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

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.

Jelen közlemény Végrehajtási utasítás formájában is megjelenik 2018.10.12-én.
Lovay Miklós sk.
versenyigazgató

