
 
 

 
                                   
 
 
 
 
 

 
 

Kiemelések a Hargita Gyöngye Rallye 
 (Raliul Perla Harghitei)  

Versenykiirásból 
Székelyudvarhely 2019 julius 12-13 

 
 
1. Bevezetés 

 
1.2. Útburkolat     

ORB, Historic  Aszfalt 100 % 
ORB2  Aszfalt 100 % 

1.3. Távolságok  
  ORB, Historic  
  Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 121,65 km  (29,42%) 

       Az útvonal teljes hossza:  413,51 km 
       Gyorsasági szakaszok száma: 12 (6 külömböző) 
   Szupergyosok száma : 1 
   Szekciók száma : 5 
   Napok száma : 2 
   ORB2 

  Gyorsasági szakaszok teljes hossza: 80,85 km  (29,72%) 
       Az útvonal teljes hossza:  272,06 km 
       Gyorsasági szakaszok száma: 10 (4 külömböző) 
   Szupergyosok száma : 1 
   Szekciók száma : 4 
   Napok száma : 1 
1.4. Szorzo : 1 
 
2. Rendezés 

     2.4. Rendező neve, címe és elérhetősége: 
          Rendező neve: CS Maxx Racing 

          Címe, elérhetőségei: Kos Karoly utca: 1/A, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
          Telefon: Mobil 0040-744-221011 
          E-mail: office@raliulharghitei.ro 
 Elérhetési lehetőségek 
 Ferencz Csaba : 0040-744221011 
 Stoica Béla : 0040-745039736 
 Honlap : www.raliulharghitei.ro 
 
    2.9. Versenyközpont helye és elérhetősége 

- Hotel Tarnava (Kükülő) – Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely),  
piata Primariei (Polgármesteri hivatal tér), 16 szám,   
Tel: 0730 555 839 - Judith Ferencz 
GPS: 46° 18.275’N, 25° 17.561’E 

    2.10. Hirdetőtábla 
• Versenyközpont 
• On-line pe www.raliulharghitei.ro 

    2.11. Parc Ferme 
- Piața Primăriei (a Polgármesteri Hivatal előtti tér) , Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 

    2.12. Szervizpark 
- Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Rakoczi Ferencz utca és  Kossuth Lajos utca 
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    2.13. Média központ 
- Hotel Tarnava (Kükülő) – Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely),  
piata Primariei (Polgármesteri hivatal tér), 16 szám,   
Tel:   

    2.14. Platform park 
- Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Iancu de Hunedoara (Hunyadi János) utca, lásd VIII – as 
Melléklet 

    2.15. Tankolási zóna 
 - Szervizpark, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Kossuth Lajos utca 
 - Távoli tankolás, Joseni (Gyergyóalfalu), str. Ciumani utca, lásd IX-es Melléklet 
 

3. Program 
3.1. A verseny hete előtt 
 2019.06.12. (szerda) 

 - 20:00 Versenykiírás közzététele – Honlap 
 - 20:00 Nevezések kezdete – Honlap 
 - 20:00 Nevezési lapok közzététele – Honlap 
 - 20:00 Média akreditációs kérvénylap közzététele – Honlap 
 2019.07.05 (péntek) 
 - 20:00 Nevezések lezárása – Honlap  
 - 22:00 Nevezési lista közzététele – Honlap  
 - 22:00 Akreditációs lista közzététele – Honlap  
     3.2. A verseny hetében 
    2019.07.10  (szerda)  
 - 15:30-20:00 versenyiroda megnyitása - Hotel Tarnava (Kükülő)  

- 15:30-20:00 beiratkozás a pályabejárásra, a rallye itiner és GPS követő rendszer átvétele – 
versenyközpont 
- 15:30-20:00 választható adminisztrativ átvétel (ORB,Historic) 
- 16:00-19:00 pályabejárás – ORB,Historic (lásd II – es Melléklet) 

    2019.07.11 (csütörtök) 
 - 08:30-20:00 versenyiroda megnyitása - Hotel Tarnava (Kükülő) 
 - 08:30-20:00 médiaközpont megnyitása - Hotel Tarnava (Kükülő) 

- 08:30-20:00 beiratkozás a pályabejárásra, a rallye itiner és GPS követő rendszer átvétele – 
versenyközpont - Versenyiroda 

 - 08:30-15:00 választható adminisztrativ átvétel (ORB, Historic) - Versenyiroda   
 - 08:30-19:00 választható adminisztrativ átvétel (ORB2) - Versenyiroda   

- 09:00-18:00 Pályabejárás (lásd II – es Melléklet) 
- 09:00-22:00 Szervizpark megnyitása – str. Kosuth Lajos utca 
- 12:00 Sajtótájékoztató - Hotel Tarnava (Kükülő) 
- 16:00-19:00 Gépátvétel, plombálás (ORB,Historic, ORB2) – szervizpark 
- 19:00 Versenyzői eligazítás - Casa de cultura (Művelődési központ) Odorheiu Secuiesc 
(Székelyudvarhely) 

 - 19:15 Csoportkép – Casa de cultura (Művelődési központ) Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
 - 19:20 Gyülekező a Rajtceremóniára - Márton Áron tér 
 - 19:00-20:00 Versenyzők találkozása, aláírások - Márton Áron tér 

- 20:00 Rajtceremónia Márton Áron tér  
- 22:30-23:30 Szupergyors pályabejárás (ORB, Historic, ORB2) – versenyautóval 
*Adminisztrativ átvétel a pályabejárásra való jelentkezésnél, legkésőbb 2019.07.11 
csütörtök 15:00 óráig (ORB, Historic), 19:00 óráig (ORB2)  

   2019.07.12 (péntek) 
 - 07:30-22:00 versenyiroda megnyitása 
 - 07:30-22:00 médiaközpont megnyitása 
 - 07:30-22:00 szervizpark megnyitása 
 - 08:00-09:00 Gépátvétel, plombálás (kiegészítő) – szervizpark  

- 08:00-10:30 Shakedown (ORB RC5 és N12 géposztályok, Historic, ORB2) -  Forteni (Farcád) 
- 10:30-13:00 Shakedown (ORB RC2,RC2N,RC3,RGT,RC4,N11 géposztályok) -  Forteni (Farcád) 

 - 13:00  A Felügyelő testület első űlése – versenyközpont 
 - 13:30 Első napi rajtlista közzététele   
 - 14:30 A verseny rajtja első nap (ORB) – Szervizpark KI 
 - 19:37 A verseny rajtja első nap (ORB2) – Szervizpark KI 

- 19:52 Az első nap célja  (ORB) - Parc Ferme  
- 20:53 Az első nap – első szekció  célja (ORB2) - Parc Ferme 
- 22:00 Az ideiglenes eredménylista valamint a második napi rajtlista közzététele – Versenyiroda, 
Honlap 
2019.07.13 (szombat) 
- 08:00-21:30 Versenyiroda megnyitása  



- 08:00-21:30 médiaközpont megnyitása 
 - 07:30-21:30 szervizpark megnyitása 

- 08:30 A verseny rajtja második nap (ORB) – Parc Ferme 
- 09:31 A verseny rajtja első nap – második szekció (ORB2) – Parc Ferme  
- 18:26 Cél, céldobogó (ORB) – Parc Ferme 
- 19:27 Cél, céldobogó (ORB2) – Parc Ferme 
- 19:30 Végső technikai ellenörzés – Euro-Car Trading 

 - 20:00 A Felügyelő testületi ülés – versenyközpont     
 - 20:30 Az ideiglenes eredménylista közzététele – versenyközpont  
 - 21:00 A végleges eredménylista közzététele 
 - 21:00 Dijkiosztó   

 
4. Nevezések 
4.1. 2019.07.05 20:00 óra (péntek) Nevezési zárlat  
4.2. Nevezési eljárás 

- A rallye honlapján (www.raliulharghitei.ro) elérhető kitöltött nevezési nyomtatványt valamint a 
számlázási adatokat (jogi vagy magánszemély) el kell küldeni az inscrieri@autorally.ro e-mail 
cimre. Az eredeti és aláírt nevezési nyomtatványt az adminisztrativ átvételkor kell leadni. 

4.3. Elfogadott nevezések száma  80 
Ha az időben leadott nevezések maghaladják a 80-at, azok akik a 80 felett vannak várólistára 
kerülnek. A szervező fog dönteni arrol, hogy kiket nem fogad el. 

4.4. Géposztályok 
Géposztály Csoport 
RC2 -S2000-Rallye: 1.6T motor 28 mm-es szűkítővel 

-S2000-Rallye: 2.0 szívómotor 
-R5 csoport (VR5) 
-R4 csoport (VR4) 34 mm-es szűkítővel 

RC2N -NR4 csoport 2000ccm felett (volt N4) 
RGT -RGT autók (az FIA szabályai szerint) 
RC3 -R3 szívó: nagyobb, mint 1600 ccm, legfeljebb 2000 ccm – VR3C és turbó; 

nagyobb, mint 1067 ccm, legfeljebb 1333 ccm – VR3C) 
-R3 turbó: legfeljebb névleges 1620 ccm – VR3T)  
-R3 dízel: legfeljebb névleges 2000 ccm – VR3D) 
-A csoport: nagyobb, mint 1600 ccm, legfeljebb 2000 ccm  
-Super 1600 

RC4 - R2szívó: nagyobb, mint 1600 ccm, legfeljebb 2000 ccm – VR2C és turbó; 
nagyobb, mint 1067 ccm, legfeljebb 1333 ccm – VR2C) 
- R2 szívó: nagyobb, mint 1390 ccm, legfeljebb 1600ccm – VR2B és turbó; 
nagyobb, mint 927 ccm, legfeljebb 1067 ccm – VR2B) 
- A csoport: legfeljebb 1600 ccm 
- N csoport: nagyobb, mint 1600 ccm, legfeljebb 2000 ccm 

RC5 - R1szívó: legfeljebb 1600 ccm – VR1 és turbó; legfeljebb 1333 ccm – VR1) 
- R1szívó: legfeljebb 1600 ccm – VR1A/VR1B és turbó; legfeljebb 1067 ccm 
VR1A/VR1B) 
- N csoport: legfeljebb 1600 ccm 

NAT 11 -Nemzeti géposztály – homologizáció nélkül (4WD) 36-os szűkítővel 
NAT 12 -Nemzeti géposztály – homologizáció nélkül (2WD)  
 

     4.5. Nevezési dijak 
     4.5.1. Nevezési dij összege 
  ORB (CNRD) 

- 300 euró RC2,RC2N,RC3,RGT,RC4,NAT11 géposztályok és ezekbe a géposztályokba beiratkozott   
juniorok 
- 200 euró RC5 és NAT12 géposztályok, monomárka kupa (Dacia/Suzuki) valamint az ezekbe a 
kupákba beiratkozott juniorok 

   - 0 euró RC5 és NAT12 géposztályokba beiratkozott juniorok (18 év alatt) 
 - 50 euró shakedown   
 Historic (CNRVID) 

- 300 euró 
 - 50 euró shakedown   

ORB2 (CNR2D) 
 - 200 euró B csoport  (4 kerék meghajtás/4RM)  
 - 130 euró A csoport  (2 kerék meghajtás/2RM), I    
 - 30 euró Shakedown  
 Csapat 
 - 100 euró 3 tagu csapat   
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 - 200 euró 4 tagu csapat   
 - 250 euró 5 tagu csapat   

ORB2 (CNR2D) 
-50 euro 
 
A nevezési díj befizetése legkésőbb a nevezési zárlatig, Versenykiírás 4.1. pont. 
A nevezési zárlat utáni nevezést a szervező a nevezési díj 50%-os megövelésével 
fogadja el.  

4.5.2. Fizetési feltételek 
A Nevezési lap beküldése után a nevező a szervezőtöl számlát kap. A számlán feltüntetett összeget át 
kell utalni, az átutalási igazolásról készült másolatot a inscrieri@autorally.ro mail cimre kell 
elküldeni. A nevezési díj befizetése legkésőbb a nevezési zárlatáig 2019 julius 5 péntek. 

     4.5.3. A 4.5.1.pont szerint megnövelt nevezési dijat és a Shakedown dijat a pályabejárásra való 
jelentkezéskor kell kifizetni, az itinert és egyébb dokumentumokat csak ezek után lehet átvenni. 
     4.5.4. Az Adminisztrativ átvételnél csak a csapat nevezési diját lehet kifizeti ha ez nem volt előzőleg 
kifizetve legkésőbb 2019 julius 5, 20:00 óráig. 
    

4.6. A nevezési díj az alábbiakat tartalazza  
 

 CNRD 
ORB 

CNR2D 
ORB2 

CNRVID 
Historic 

Szervizpark nagysága 40 m2 40 m2 40 m2 

Gépkocsi feliratozás 
Pályabejárási szám 2 2 2 
Szerviz 1 1 1 
A verseny Logója rajtszámmal 1 1 1 
A szervező kötelező reklámja 3 3 3 
Dokumentumok 
Versenykiírás Megtalálható a honlapon 
Itiner (Road Book) 1 1 1 
Rallye tájékoztató Megtalálható a honlapon 
Itiner (Road Book) kiegészítő 1 1 1 
Kitűzők 
Versenyzőpáros 2 2 2 
Csapatvezető 1 1 1 
Extrák 
Szervizpark méretének növelése 10€/m2 10€/m2 10€/m2 

 
      6. Reklámok és azonositók 
      6.1. A rendező reklámja kötelező, ezt a rendező biztositja, annak elhelyezését a versenyző köteles  
biztositani. Ezeket a gépátvételig fel kell helyezni a versenyzőknek a IV-es Melléklet szerint. 
      6.2. A rendező kötelező reklámja “Raliul Perla Harghitei” 
      6.3. A Szövetség (FRAS) kötelező reklámja A Román Nemzeti Rallye Bajnokság-Dunlop 2019 
(CNRD-2019) Szabályzatának 18 pontjának megfelelően 
      6.4. A résztvevők reklámjai 
      6.4.1. Minden résztvevő versenyzőpáros szervezhet sport reklámozást (sátor, branding, hoszteszek, 
autogramm, stb…) de csak a szervizparkban a kiosztott helyen. Egyébb helyeken – versenyzők 
bemutatója, rajt zóna, cél zona, dijkiosztó, sajtótájékoztató, VIP zóna és a Dietrich Árpád szupergyors 
területén – a szervező irott engedélyével lehetséges. Ellenkező esetben a szervező 1000 eurós büntetést 
róhat ki.  
 
     7. Gumiabroncsok 
     7.1. A CNRD 2019 Szabályzat 59 pontja szerint 
     7.2. Pálybejárásra és Shakedownra használt gumik  

- A KRESZ (Legislatie rutiera) szabályai szerinti széria gumik megkötések nélkül. 
     7.3. A felhasználható gumiabroncsok száma 
 

 4WD és RGT 2WD 

ORB (CNRD) 12 
10 RC2 – RC4 

8 a többi géposztálynak 
NAT11-NAT12 megkötések nélkül 

Historic (CNRVID) Megkötések nélkül 
ORB2 (CNR2D) Megkötések nélkül 
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     7.4. A gumiabroncsok jelölése 
A gumiabroncsok jelölése kötelező minden versenyző számára. A verseny ideje alatt a szervizpark 
és tankolási zóna után. Itt olvassák le a 4 felszerelt valamint a gépkocsiban levő tartalék gumik 
vonalkódját. 
A verseny bármely pontján lehetnek ellenörző pontok a gumiabroncsok ellenörzésére. 

 
     8. Üzemanyag 
     8.1. ORB/CNRD CNRD-2019 Szabályzatának 57 és 58  pontja szerint  
   Historic/CNRVID CNRVID-2019 Szabályzatának 53 és 54  pontja szerint 
   ORB2/CNR2D CNR2D-2019 Szabályzatának 4.7  pontja szerint 
     8.2. Tankolási zónák 
 Közvetlenül a szervizpak után, Székelyudvarhely - Kosuth Lajos utca 
 Távolsági tankolási zóna Gyergyóalfalu, Ciumani utca – Lásd IX- es melléklet 
     8.3. Tankolás a benzinkutaknál 

A Itiner (Road Book) fel lesznek tüntetve azok  benzinkutak ahol lehet tankolni. Csak a pompáknál  
forgalmazott üzemanyagot lehet tankolni, minden külső segítség nélkül a versenyautóban található 
felszerelések segítségével. Tilos a külső segítség. 

8.4. A tankolási zónákban a tankőlásban segíthet a szervízcsapat 2 tagja, fényvisszaverő mellényt   
kötelesek viselni. 

 
     9. Pályabejárás 
     9.1.  Nevezések 
      9.1.1. A pályabejárás kezdete előtt kötelező a Versenytitkárságon nevezni, és átvenni a szükséges 
dokumentumokat a Vesenykiírás programja szerint, lásd 3 pont. 
     9.1.2. A szervező 2 drb rajtszámos pályabejárási matricákat biztosít a versenyzőknek, ezeket a az 
első szélvédő job felső sarkában valamint a hátsó szélvédőn kell elhelyezni. 
     9.1.3. GPS követő rendszer 
 Ezt a Szövetség képviselőjétől a versenyirodán 20 euró ellenében lehet átvenni. Tilos a 
pályabejárás a GPS követési rendszer használata nélkül. A pályabejárás után a GPS követési rendszert a 
versenyautóban kell elhelyezni 2019 julius 12 péntek 7:30 óráig. 
     9.1.4. A gépkocsiban résztvehető személyek 
 A pályabejáráskor a gépkocsiban maximum 2 személy (versenyzőpáros) vehet részt. 
     9.2. Program 

A pályabejárási program a jelen Versenykiirás 3-as pontja és a II-es Mellékletében található. A 
pályabejárás nem kötelező. 
     9.3. Pályabejárás lefolyása 
     9.3.1. Sebességkorlátozás 
 A gyorsasági szakaszok pályabejárása a KRESz – Codul Rutier Roman betartásával. A megengedett 
maximális sebesség 80 km/h, kivételt képeznek azok az esetek amikor más sebességkorlátozások 
vannak érvényben bizonyos szakaszokon. Ezek fel lesznek tüntetve a Road Book-ban. 
    9.3.2. Útirány 
 A versenyzők a gyorsasági szakaszokon a Road Book-ban megjelölt menetirányban haladhatnak. 
Kivételt képez a Bucin (Bucsin) valamint Liban (Gyergyólibántelep), esetleg a Versenyigazgató által 
kiadott közlemény szerinti más szakaszokon is lehet visszatérni. 
    9.3.3. Restrikciók 

Azok a versenyzők akik munkaviszonyuk vagy lakóhelyük miatt kénytelenek valamelyik gyorsasági 
szakaszon átmenni, kötelesek erről értesíteni a szervezőt. 
     9.3.4. A pályabejárás alkalmával a gyorsasági szakaszokon maximális 2 átmenet engedélyezett. 
      9.3.5. Nincs Pályabejárási menetlevél. A versenyzők minden gyorsasági szakasz rajt és cél birójánál 
kötelesek aláírni a pályabírónál levő dokumentumot. 
    9.4. Ellenörzés/Büntetések 
     9.4.1. Általános 
 Ellenörzéseket eszközölhet a Forgalmi rendörség és a verseny vezetősége. A kihágásokat a 
Versenyigazgatóval közlik.  
    9.4.2. Sebességkorlátozás áthágása 
 Ellenörzéseket eszközölhet a Forgalmi rendörség radarral és a verseny vezetősége a GPS követési 
rendszerrel. A kihágásokat a Versenyigazgatóval közlik és a Rallye Versenyszabályzat 20.2. valamint 
20.3. pontjai értelmében büntetik.  

(20.2. A sebességkorlátozás átlépése 10 és 20 km/h – val min 10 mp ideig 25 euró büntetés 
 A sebességkorlátozás átlépés 20 km/h felett  min 10 mp ideig 50 euró büntetés 
 A sebességkorlátozás átlépés 50 km/h felett  min 10 mp ideig 100 euró büntetés) 

 
    10. Adminisztrativ átvétel 
    10.1. Helyszin: Hotel Tarnava (Kükülő) – Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely),  

piata Primariei (Polgármesteri hivatal tér), 16 szám,   
 



        Program: lásd Versenykiírás 3-as pont  
- Az Adminisztrativ átvétel a pályabejárásra való feliratkozásnál ejthető meg legkésőbb 2019 julius 

11 csütörtök 15:00 óra. 
    10.2. Bemutatandó dokumentumok: 
 Azok a versenyzők akik első alkalommal vesznek részt a Román Rallye bajnokságban az alábbi 
iratokat kell bemutassák az Adminisztrativ átvételnél: 

- Pilóta és navigátor FIA/FRAS licensze érvényes 2019 évre 
- Vezetői engedély (jogosítvány) kivételt képeznek a 18 évüket be nem töltött versenyzők. 
- Versenyautó biztosítását igazoló papírok  
- Versenyautó érvényes forgalmi engedélye  
- A nevezési lap aláírása a pilóta és navigator részéről kötelező 
- Azon versenyzők akik nem tulajdonosai a versenyautónak kötelesek bemutatni a tulajdonos 

engedélyét az auto használatára, vagy kitölteni egy nyilatkozatot. 
Akik nem első alkalommal vesznek részt azok csak azon dokumentumokat mutatják be amelyek 

megváltoztak, kötelező – jogosítvány és a versenyautó biztosítása.  
    10.3. A nevezési lapot köteles aláírni a pilóta és í navigator is. 
     10.4. Az adminisztrativ átvételi halasztása a megadott határidőn túl, a versenyiroda vezetőjének 
jóváhagyásával 20 euró ellenében lehetséges. Ha ez a halasztás maga után vonja a gépátvétel 
halasztását is a megadott programon tul ez 220 euróba kerül az ORB/CNRD és Historic/CNRVID 
versenyzőknek, 110 euró ORB2/CNR2D versenyzőknek. 
 
    11. Gépátvétel, plombálás, jelölés 
    11.1. Helyszin: Szerviz park Kossuth Lajos utca 
             Program: 2019 julius 11 csütörtök, 16:00-19:00 óra között. 

  Az Adminisztrativ átvétel után egy aprólékos gépátvételi program lesz közzétéve. 
  Az alábbi okmányokat kell bemutatni a gépátvételnél 
- A gépkocsi eredeti homologizációs okmánya 
- FIA technical passport 
- Személyes védőöltözetet igazoló okmány 

     11.2. Védőöltözet 
 Minden versenyző köteles a gépátvételkor bemutatni védőöltözetét melyet a verseny alatt fog 
viselni, FIA által homologált sisakot és HANS – t. 
     11.3. GPS követő rendszer 
 Minden versenyautón kötelező GPS követési rendszer elhelyezése. A GPS rendszert a gépátvétel 
előtt kell elhelyezni a versenyautóban. Az „ONE EVENT” licenszes versenyzőktől a végső Parc Ferme 
bejáratánál veszik át a GPS-es követő csapat tagjai. Azok az „ONE EVENT” licenszes versenyzők akik nem 
fejezik be a versenyt (feladják) a GPS rendszert a Versenyirodán kell leadni 2019 julius 13 szombat 20:00 
óráig. 
     
     12.1. Shakedown 
     12.1.1. Részt vehetnek azok a versenyzők akik átmentek az adminisztrativ átvételen valamint a 
gépátvételen. A részvétel lehetségesm minden a gyorsasági szakaszokon kötelező szabály betartásával. 
     12.1.2. Részvételi dij 

• ORB/CNRD Historic/CNRVID - 50 €; 
• ORB2/CNR2D - 30 € 

     12.1.3. Helyszin és program 
Helyszin : DC33, Forteni (Farcád) - Székelyudvarhely  
Program : 2019 julius 12 péntek 
Idő intervallum:  
ORB/CNRD - RC5,NAT12 géposztályok valamint ORB2/CNR2D és  Historic/CNRVID – 08:00-10:30 
ORB/CNRD - RC2, RC2N, RC3, RC4, NAT11 géposztályok – 11:30-13:00 

     12.1.4. Shakedown szervizpark 
– a Rallye szervizparkja (Rákóczi Ferencz és Kosuth Lajos utcák Székelyudvarhely) 

     12.1.5. Meghivottak 
Bárki a pilótán és navigátoron kivül aki részt akar venni a Shakedownon köteles aláírni 

egy felelősségvállalási nyilatkozatot (lásd VII-es Melléklet). Ezt a nyilatkozatot egy másolattal a 
személyi igazolványról/útlevélről a versenyirodán kell leadni lagkésőbb 2019 julius 11 csütörtök 20:00 
óráig. 
     12.1.7. A verseny hetében TILOS minden magán teszt a rendező engedélye nélkül Hargita megyében. 
Ennek be nem tartása 1000 euró büntetést von maga után amit a szervezőnek kell kifizetni. 
 
      12.2. Speciális procedurák a szervizparkban 
      12.2.1. Helyszin 
 Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) Kosuth Lajos és Rákóczi Ferencz utcák 



 Szervizpark felelős : Később less nevesítve 
 Útburkolat : Aszfalt 
 Tislos a platformok elhelyezése a szervízparkban, vagy bármely más olyan zónában ahol zavarják 
a forgalmat. A szervező kérheti a Versenyigazgatótol azon versenyzők büntetését akik megszegik a fenti 
szabályokat.    
 A platformokat az alábbi helyen lehet elhelyezni: 
 Str. Parcului (Park utca), Székelyudvarhely, GPS: 46o18.254’N, 25o17.141’E, (lásd VIII – Melléklet) 
       12.2.2. Terület biztosítás a szervízparkban 
 40 m2 területet biztosít a szervező minden versenyzőnek. Ezen felül lehet igányelni plusz területet, 
attol függően ha maradt szabad terület – a plusz igénylés 10 €/m2. 
 A szervező fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a lefoglalt terület méretét. Minden 
megnemengedett terület elfoglalása 25 €/m2. 
 A versenyzők elhelyezését/térképét a Szervizparkban a szervező a verseny hetében a 
hirdetőtáblán teszi közzé. 
       12.2.3. Sebességkorlátozás  
 A megengedett sebesség a Szervizparkban 30 km/h. Ennek áthágását a Felügyelő testület 
bünteti.. 
       12.2.4. Szabályok a szervizparkban 
 A Szervizparkban a versenyautókon kivül csak a szervizkocsik vehetnek részt. 
 El kell kerülni az aszfaltfelület megrongálását a Szervizparkban. A szervizparkban TILOS a sátrak 
rögzitésa az aszfaltban. A versenyzők felelnek az aszfalt épségéért a Szervizparkban. 

Minden versenyautó alatt kötelező egy védőfólia elhelyezése. 
 Tankolás csak a tankolási zónákban lehetséges.  
 
      12.4. Szupergyors/Power Stage procedurák 
    A versenyzők hitelesitik a menetlevelet az IE/CO 3 ban CNRD/CNRID (ORB/Historic), IE/CO 1 ben 
ORB2 (CNR2D) és a versenyigazgató/rajtbíró utasitására állnak rajthoz. A versenyzök megvárják a rajtot 
a rajtbíró utasítására (miután az előzö versenyző befejezte a próbát). 
 PS3/GY3 - PS1/GY1 akkor van befejezve ha a V-Melléklet szerinti pályarazot betartja a versenyző. 
      12.4.1. Büntetések 
 A versenyzők az egyedüli felelösek a szupergyor pályarajzának és köreinek betartásáért  a Road 
Book szerint. 
 Abban az esetben ha a versenyző a Road Book-ban meghatározott körökön túl is a pályán marad 
azt az időt veszik figyelembe amikor kiment a próbábol. 

Bármely versenyzőpáros mely nem tartja be a pályarajzot a géposztály leggyengébb idejét és 10 
másodperc büntetést kap. 
       12.4.2. Szupergyors feladása 
 Ha egy versenyző nem tudja befejezni a szupergyorsot a 2019-es CNRD Rallye-szabályzat szerinti 
Rally2 (Super Rally) szabályzat lép életbe. 
       12.4.5. Power Stage 
 PS/GY 12 Lueta/Lövéte 
 
       12.5. Csoportkép: 2019.07.12 (csütörtök) 19:15 órakkor a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház előt 
készül, Tamási Áron tér 15 szám 
 
       12.6. Rajtceremónia 
  Kötelező a részvétel a rajtceremónián, versenyzők a versenyautóval, Székelyudvarhely Márton 
Áron tér, 2019.07.12 (csütörtök) 20:00 órátol. 

Ha a versenyzőpáros nem vesz részt a rajtceremónián a versenyigazgató büntetést ró ki 
 A rajtceremóniára a szervező rajtlistát fog bközzétenni. 
       12.7. Versenyzők találkozása, aláírások 
 2019 julius 11 csütörtök 19:20-20:00 óra között, Székelyudvarhely Márton Áron tér 
 
       12.8. Lassitók  
       12.8.1. A következő gyorsasági szakaszokon biztonsági okokbol lesznek elhelyezve lassítók 
Bucin/Bucsin (11,86 km és 25,65 km-nél), Liban/Gyergyólibántelep (9,50 km-nél), 
Sânpaul/Homoródszentpál 1,20 km-nél,. 
       12.8.2. A lassitók minimum 400 kg szalmabálákból  lesznek kiépítve 12.8-as rajz szerint, az út 
tengelyétől kezdve, 10 m távolságra a sorok közott. 
  
 
 
 
 



12.8 - Lassitók 
 

                       
                   Bucin (Bucsin) 11,86 km        Bucin (Bucsin) 25,65 km       
         Sanpaul (Homoródszentpál) 1,20 km Liban (Gyergyólibántelep) 9,50 km 
 
 
         12.8.3. Büntetések a lassitóért 
 A CNRD 2019 Szabályzat “Büntetések” melléklete szerint.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II – es Melléklet  (Pályabejárás) 
 
 
 
 
 

Nap/Dátum Idő Gyorsasági Engedélyezett pályabejárás 

Szerda 
2019.07.10 

16:00 - 19:00 

Valeni (Patakfalva) 

Sanpaul (Homoródszentpál)   

Lueta (Lövéte)  

ORB/Historic 

CNRD/CNRVID 

Csütörtök 
2019.07.11 

9:00-18:00 

Valeni (Patakfalva) 

Sanpaul (Homoródszentpál)   

Lueta (Lövéte) 

Shakedown    

Bucin (Bucsin)* 

Liban (Gyergyólibántelep)*   

ORB/Historic/ORB2 

CNRD/CNRVID/CNR2D 

 

22:30-23:30 SS Dietrich Árpád** 

Péntek 
2019.07.12 

Szabadon 

Valeni (Patakfalva)*** 

Sanpaul (Homoródszentpál)***   

Lueta (Lövéte)*** 

SS Dietrich Árpád**** 

ORB2 

CNR2D 

 
*

A forgalmi szabályokat betartva és a GPS rendszer követésével az 1-es és 2-es gyorson való 
első átmenet után, vissza lehet térni az 1-es valamint 2-es gyors rajtjához a második 
átmenetre.   
 

**
Az SS Dietrich Árpád pályabejárása a pályabejáró kocsival. 

 
*** 

Pályabejárás csak GPS követővel 
 
**** Dietrich Árpád pályabejárás 2019.07.13 péntek csak gyalogosan 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
III – as Melléklet (Versenyzői összekötő) 
 
 
 
 
Későbben lesz nevesítve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum Idő Hol található 

2019.07.11  szerda 15:30-20:00 Versenyiroda, Hotel Tarnava/Kükülő 

2019.07.12  csütörtök 

08:30-16:00 Versenyiroda, Hotel Tarnava/Kükülő 
16:00-19:00 Gépátvétel, szervizpark 

19:00 Megbeszélés a versenyzőkkel 
19:00-21:00 Rajtceremónia, a versenyzők bemutatása 

2019.07.13 péntek 

08:00-13:00 Shakedown, Forteni / Farcád 
13:00-14:30 Versenyiroda, Hotel Tarnava/Kükülő 
14:30-18:30 Szervizpark + Gyüjtő 
18:300-22:00 Dietrich Árpád szupergyors 

 

2019.07.14  szombat 
08:30-18:30 Szervizpark + Gyüjtő 

21:00 Dijkiosztó 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV – es Melléklet   (Rajtszámok  és Reklámok)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


