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Kiemelések a Hargita Gyöngye - TESS  

Total Rallye Versenykiirásból  
 (Raliul Perla Harghitei TESS powered by TOTAL)  

Brassó - Székelyudvarhely 2020 július 17-18 
 

 
MĂSURI OBLIGATORII DE PREVENȚE EPIDEMIOLOGICĂ 
KÖTELEZŐ JÁRVÁNYÜGYI MEGELÖZŐ LÉPÉSEK 

JEGYZET:  Az összes itt bemutatott intézkedések ki lesznek egészítve a versenyig 

megjelenő a hatóságok álltal kiadott utasításokkal. 
A sportolók, technikai csapatok, bírók, szervező társai és a sajtó képviselői kötelesek betartani a 

hatóságok és a szervező intézkedéseit, melyek a Sportminisztérium és Egészségügyi minisztérium 

Rendeletei-ben az autóversenyeket szabályozza. 
 

A személyes higiéniai intézkedések, valamint a szociális távoságtartás mindvégig érvényben lesznek, a 
verseny helyszinére való megérkezéstől kezdve. 

• Saját fertőtlenítő terület minden  

• Távolságtartás a technikai területeken és a gyüjtőben 
• Kötelező a védő maszkok viselése zárt területen és/vagy tömegben 

• Online kapcsolattartás a szervezővel, verseny vezetőségével és a média képviselőivel 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
A fenti intézkedések benemtartása a következő az alábbiak szerint lesz büntetve: 

• Első kihágás – figyelmeztetés 

• 500 euró büntetés amit a szervezőnek kell kifizetni 

• Javaslat a verseny vezetőségének a kizárásra 

• Javaslat a FRAS bizottságokhoz felfüggesztésre 

A fentiek alkalmazásáért és betartásáért felel: 
STOICA Béla Tel.: +40 745 039 736 

Mail: bela@autorally.ro 
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1. Bevezetés 

 
1.2. Távolságok és útburkolat     

Első nap   ORBB, HRBB  Aszfalt 47,40 km  Murva  0 km 

Második nap  ORBB, HRBB  Aszfalt 64,95 km  Murva  0 km 
Első nap   ORB2B Aszfalt 64,95 km  Murva  0 km 

 

1.3. A gyorsasági szakaszok valamint a verseny hossza  
         ORBB HRBB  ORB2B 

   Napok száma :      2     1 
  Szekciók száma :       5     3 

  Gyorsasági szakaszok száma:   11     7 

       Az útvonal teljes hossza:    397,58 km  252,78 km 
  Gyorsasági szakaszok teljes hossza:   112,35 km    64,95 km    

 
2. Rendezés 

     2.3. Rendező neve, címe és elérhetősége: 

          Rendező neve: CS Maxx Racing 
     ACS Auto Blic 

 Kapcsolattartó személy: FERENCZ Csaba maxxracing1@gmail.com +40 744 221 011 
     STOICA Béla bela@autorally.ro +40 745 039 736 

     ANDREI Cristian cristi@autorally.ro +40 756 110 051  

          Címe, elérhetőségei: Kos Karoly utca: 1/A, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
    November 15 sugárút, 96/4 

 Helység: Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 

   Brasov (Brassó) 
 Telefon: +40 744 221 011 

   +40 745 039 736   
 E-mail: maxxracing1@gmail.com 

   office@autorally.ro  

    2.8. Versenyközpont helye és elérhetősége (HQ) 
    2.8.1. Brassó – Első nap 

 Helyszin: ARO Palace szálló, Brassó 
 Cím: Eroilor sugárút 27, Brassó város, Brassó megye, Románia 

 GPS: 45° 38.716’N; 25° 35.456’E 

 Telefon: +40 756 110 051 - Cristian ANDREI 
E-mail: cristi@autorally.ro 

 Versenyközpont programja: Csütörtök, 2020 július 16 08:00-20:00 

     Péntek, 2020 július 17 08:30-21:30 
 Szervízpark programja: Csütörtök, 2020 július 16 08:00-22:00 

     Péntek, 2020 július 17 08:00-23:00 
    Helyszín: Dumitru Colibasi sportcsarnok parkolója, Brassó 

 Szervízpark felelőse: később lesz nevesítve 

    2.8.2. Székelyudvarhely – Második nap 
 

Helyszín: Tarnava (Kükülő) szálló – Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely), Hargita megye, 
Románia 

Cím: piata Primariei (Polgármesteri hivatal tér), 16 szám,  

GPS: 46° 18.275’N, 25° 17.561’E 
Tel: 0730 555 839 – FERENCZ Judith  

E-mail: judithferencz@yahoo.com 
 Versenyközpont programja: Csütörtök, 2020 július 16 08:00-20:00 

     Szombat, 2020 július 18 09:00-21:30 

 Szervízpark programja: Szombat, 2020 július 18 08:00-22:00 
    Helyszín: Kosuth Lajos utca, Székelyudvarhely 

 Szervízpark felelőse: később lesz nevesítve 

 
     Digitális hírdetőtábla: www.raliulbrasovului.ro 

      www.raliulharghitei.ro 
      www.autorally.ro  

   

 

mailto:maxxracing1@gmail.com
http://www.raliulbrasovului.ro/
http://www.raliulharghitei.ro/


3 

 

 

3. Időrendi program és helyszínek 
 

Tevékenység Helyszín Dátum Idő 

Versenykiírás közzététele 
www.raliulbrasovului.ro 
www.raliulharghitei.ro 

Június 30 
Kedd 

20:00 

Nevezések kezdete inscrieri@autorally.ro 
Június 30 

Kedd 
20:00 

Normál nevezési díjas nevezések 

lezárása 
inscrieri@autorally.ro 

Július 10 

Péntek 
20:00 

Road Book (Itiner) közzététele 
www.raliulbrasovului.ro 

www.raliulharghitei.ro 

Július 10 

Péntek 
20:00 

Opcionális pályabejárás 
lásd Versenykiírás II Melléklet 

Minden gyorsasági szakasz 
A Hargita megyei gyorsasági szakaszokon a 

szalmabálák lesznek kihelyezve a kanyarok belső 

felén. Ezek a szalmabálák csak július 16-án 

csütörtökön lesznek kihelyezve.  

Július 11 

Szombat 

Július 12 
Vasárnap 

10:00- 

20:00 

Növelt nevezési díjas nevezések 
lezárása (+50%) 

inscrieri@autorally.ro 
Július 13 
Hétfő 

16:00 

Nevezési lista közzététele 

Gépátvételi időterv közzététele 
(VTI) 

www.raliulbrasovului.ro 

www.raliulharghitei.ro 

Július 13 

Hétfő 
20:00 

A megnövelt szervizpark 
igénylésének határideje 

Nevesítve 
Július 13 
Hétfő 

20:00 

A kitöltendő COVID nyomtatvány 

belküldése. Sportolók, 

segédszemélyzet, sajtó, meghívottak  
inscrieri@autorally.ro 

Július 15 
Szerda 

09:00-
18:00 

A Shakedown-ra való nevezés 

határideje 
inscrieri@autorally.ro 

Július 15 

Szerda 
20:00 

Médiaközpont megnyítása 

Brassó, ARO Palace szálló 
Július 16 

Csütörtök 
09:00 

Székelyudvarhely, Kükülő (Tarnava) 
szálló 

Július 18 
Szombat 

09:00 

GPS követő kiosztása a 

pályabejárásra 

Auto Blic központ, Brassó,November 15 

utca96/4 – ORBB, HRBB Július 15 
Szerda 

11:30-
20:00 Maxx Racing központ, Székelyudvarhely,  

Kós Károly utca 1/A - ORBB, HRBB 

Versenyközpont, ARO Palace szálló 

ORBB, HRBB Július 16 

Csütörtök 

08:00-

20:00 Versenyközpont, Székelyudvarhely, 
Kükülő (Tarnava) szálló - ORBB, HRBB 

Versenyközpont, Székelyudvarhely, 
Kükülő (Tarnava) szálló – ORB2B 

Július 17 
Péntek 

11:00- 
19:00 

Pályabejárás 
lásd Versenykiírás II Melléklet 

Minden gyorsasági szakasz 
A Hargita megyei gyorsasági szakaszokon a 

szalmabálák lesznek kihelyezve a kanyarok belső 

felén. Ezek a szalmabálák csak július 16-án 

csütörtökön lesznek kihelyezve.  

Július 15 
Szerda 

12:00-
20:30 

Minden gyorsasági szakasz  

ORBB, HRBB 
A Hargita megyei gyorsasági szakaszokon a 

szalmabálák ki lesznek helyezve a kanyarok belső 

felén.  

Július 16 
Csütörtök 

08:30- 
20:30 

Gyorsasági: Lueta, Craciunel, Martinis 

CNR2B 
A gyorsasági szakaszokon a szalmabálák ki lesznek 

helyezve a kanyarok belső felén. 

Július 17 

Péntek 

12:00- 

20:00 

Sajtótájékoztató Megyei Tanács épülete, Brassó 
Július 16 

Csütörtök 
12:00 

Gépátvétel, plombálás, jelölés 
GPS követőrendszer kiosztása  

A versenyautóknak 

Szervízpark Brassó, Sportcsarnok 

ORBB, HRBB, ORB2B (azoknak akik 

résztvesznek a Shakedown-on) 

Július 16 
Csütörtök 

16:00- 
21:00 

Szervízpark Székelyudvarhely, 

Kosuth Lajos utca, ORB2B (a versenyzők 

standjánál) 

Július 18 

Szombat 

08:00- 

09:00 

Ismételt gépátvétel 
Szervízpark Brassó, Sportcsarnok 

(a versenyzők standjánál), ORBB, HRBB 
Július 17 
Péntek 

08:00- 
09:00 

http://www.raliulbrasovului.ro/
http://www.raliulbrasovului.ro/
http://www.raliulbrasovului.ro/
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Shakedown 

Hărman – Bod (Szászhermány-Botfalú) 

ORBB (RC2,RC2N,RC3,RC4,NAT11) Július 17 
Péntek 

09:00- 

12:30 

ORBB (RC5,NAT12), HRBB, ORB2B 
09:00- 

11:00 

A felügyelő testület első űlése Versenyközpont Brassó (ARO Palace szálló) 
Július 17 
Péntek 

12:30 

Rajtlista közzététele 
Első nap 

www.raliulbrasovului.ro 

www.raliulharghitei.ro 

Július 17 

Péntek 
13:00 

Rajtceremónia, Rallye rajtja 
Első nap – ORBB első autó 

Szervizpark Brassó 
Sportcsarnok 

Július 17 

Péntek 
14:30 

Versenyautók plombálása 

IE4C – Első autó ORBB 

Szervizpark Brassó 
Sportcsarnok 

Július 17 

Péntek 

maxim 

20:15 

Rajtlista közzététele 
Második nap 

www.raliulbrasovului.ro 
www.raliulharghitei.ro 

Július 17 
Péntek 

21:30 

Megérkezési határídő 
Székelyudvarhelyi szervízparkba 
Mionden versenyző 

Szervízpark Székelyudvarhely, 
Kosuth Lajos utca 

Július 18 

Szombat 

maxim 

08:00 

Gépátvétel Az első napon kiállt és 

újrarajtoló versenyautóknak 
Szervízpark Székelyudvarhely, 
Kosuth Lajos utca (a versenyzők standjánál) 

Július 18 

Szombat 

08:00- 

09:00 

Rajt 
Második nap – első autó ORBB Szervízpark Székelyudvarhely, 

Kosuth Lajos utca 
Július 18 

Szombat 

10:00 

Rallye rajt 
ORB2B* első autó 

11:00 

Cél, céldobogó 
ORBB első autó Park Ferme, Székrlyudvarhely 

Polgármesteri hivatal tér 

Július 18 
Szombat 

19:09 

ORB2B* első autó 20:09 

Díjkiosztó 
OPEN Végeredmény győztesei 

Rákóczi Fernc útca 
A Technikai ell. Zónába való belépés előtt 

Azonnal az első 

versenyzők 
megérkezése után 

Végső technikai ellenörzés 
A Sportbírók utasítása szerint 

Euro Car Trading 
Székelyudvarhely 

A Park Fermebe 

való érkezés után 

Az ideiglenes eredménylista 

közzététele 

www.raliulbrasovului.ro 

www.raliulharghitei.ro 

30’-el az első 

versenyzőnek a  

Park Fermebe való 
érkezés után 

Díjkiosztó 
Márton Áron tér 
Székelyudvarhely 

30’-el az első 
versenyzőnek a  

Park Fermebe való 

érkezés után 

Sajtótájékoztató 
Az Abszolut géposztály győztesei 

részvételével 

Márton Áron tér 
Székelyudvarhely 

Azonnal a 
Díjkiosztó útán 

 

* Az ORB2B idők tájékoztató jellegüek, függ az ORBB és HRBB nevezések számátol. 

 
4. Nevezések 

4.1. Nevezési zárlat  

Lásd a Versenykiírás 3-as pontját éa  valamint a Rallye Szabályzat 23-as pontját. 
4.2. Nevezési eljárás 

Azok a versenyzők akik első alkalommal vesznek részt az ORBB, HRBB vagy ORB2B bajnoki 

futamon kötelesek követni a teljes nevezési procedurát. Minden versenyző köteles kitölteni a 
„COVID-19 nyomtatványt”! 

 
Azok a versenyzők akiknek a 2020 bajnoki évre ORBB, HRBB, ORB2B vagy One Event licensze 

van és részt akarnak venni a RALIUL PERLA HARGHITEI TESS powered by TOTAL 

versenyen az alábbi nyomtatványokat kötelesek kitölteni és elküldeni a 
inscrieri@autorally.ro e-mail cimre: 

1. Nevezési nyomtatvány egyéni 
Letölthető a következő e-mail cimekről www.raliulbrasovului.ro, www.raliulharghitei.ro, 

www.autorally.ro, ez acsomag tartalmazza a nevezési dij átutalási formáját, a gépátvételi 

nyomtatványt, a pályabejárásra nevezési nyomtatványt valamint az adminisztrativ átvételi 
összesítőt. 

2. Nevezési nyomtatvány csapat 

Letölthető a következő e-mail cimekről www.raliulbrasovului.ro, www.raliulharghitei.ro, 
www.autorally.ro, 

3. COVID-19 nyomtatvány 

http://www.raliulbrasovului.ro/
http://www.raliulbrasovului.ro/
http://www.raliulbrasovului.ro/
mailto:inscrieri@autorally.ro
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Letölthető a következő e-mail cimekről www.raliulbrasovului.ro, www.raliulharghitei.ro, 

www.autorally.ro. A nevezést a szervező csak abban az esetben fogadja el ha a COVID-19 
nyomtatványt a nevező a Versenykiírás 3-as pontjában megjelölt dátumig less elküldve. 

 

4.3. Elfogadott nevezések száma és géposztályok 
4.3.1 Elfogadott nevezések száma  80 

Azok a versenyzők akik meghaladták az elfogadott nevezések számát és kifizették a nevezési 

díjat várakozási listára kerülnek. A szervező dönti el ki kerül a végleges nevezési listára. 
 

4.3.2. Az ORBB – ben elfogadott géposztályok 

Géposztály Csoport  

RC2 

Rally2 csoport 
Rally2 – es gépkocsik 

(2020 J Melléklet 261 pont) 

Rally2 Kit (VR4K) 
R4 Kit – el ellátott gépkocsik 

(2020 J Melléklet 260E pont) 
NR4 csoport 

Nagyobb mint 2000 ccm 

N csoport gépkocsik 

(2019 J Melléklet 254 pont) 

S2000 Rallye csoport 
2.0 literes szívómotor 

Szuper 2000 gépkocsik 
(2013 J Melléklet 254A pont) 

R4 csoport (VR4)   
Nem érvényes Európában 

R4 csoportos gépkocsik 
(2018 J Melléklet 260 pont) 

RC2N 
N+ csoport 

Nemzeti homologálással 

N csoport 

ORB 2020 N csoportba nevezett gépkocsik 
meg kell feleljenek a J Melléklet 254 

pontjának és az alábbi 

karakterisztikáknak: 
a) Maximum 2000 ccm turbo 

b) Maximum 34 mm-es belső átmérőjű 
szűkitő 

c) Az oldalablakok és hátsó szélvédő lehet 

műanyag, az 5688-as számu 
homologációs nyomtatványnak 

megfelelően, bővitve 18/02-VR4; 
1300 kg minimális súly 

RGT RGT gépkocsik 

RGT csoport gépkocsik 

(2019 J Melléklet 256 pont) 
RGT csoport gépkocsik 

(2020 J Melléklet 256 pont) 

RC3 

R3 
szívó 1600ccm és 2000ccm között 

turbó 1067ccm és 1333ccm között 

R csoportos gépkocsik 2019.12.31  előtti 
Homologációval 

(2019 J Melléklet 260 pont) 

R3 
turbó legfeljebb névleges 1620ccm 

R csoportos gépkocsik 2019.12.31  előtti 

Homologációval 

(2019 J Melléklet 260D pont) 
A csport 

1600ccm és 2000ccm között 

A csoportos gépkocsik 

(2019 J Melléklet 255 pont) 

 

 

RC4  RC4A 
Rally4 
szívó 1600ccm és 2000ccm között 

turbó 1067ccm és 1333ccm között 

Rally4 csoportos gépkocsik 2019.01.01 
után kiadott homologizációval 

(2020 J Melléklet 260 pont) 

RC4  RC4B 

Rally4 
szívó 1390ccm és 1600ccm között 

turbó 927ccm és 1067ccm között 

Rally4 csoportos gépkocsik 2019.01.01 
után kiadott homologizációval 

(2020 J Melléklet 260 pont) 
Rally4 csoportos gépkocsik 2018.12.31 

előtt kiadott homologizációval 

(2018 J Melléklet 260 pont) 
A csoport 

1600ccm - ig  

A csoportos gépkocsik 

(2019 J Melléklet 255 pont) 

RC5 

Rally5 
szívó 1600ccm - ig 

turbó 1333ccm - ig 

Rally5 csoportos gépkocsik 2019.01.01 
után kiadott homologizációval 

(2020 J Melléklet 260 pont) 
Rally5 

szívó 1600ccm - ig 

turbó 1067ccm - ig 

R1 csoportos gépkocsik 2018.12.31 előtt 

kiadott homologizációval 

(2018 J Melléklet 260 pont) 
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NAT 11 -Nemzeti géposztály – homologizáció nélkül (4WD) 36-os szűkítővel 

NAT 12 -Nemzeti géposztály – homologizáció nélkül (2WD)  

 
4.3.3. A HRBB – ben elfogadott géposztályok 

Géposztály Csoport  

   I csoport  HRBB 2020-as szabályzat szerint 
 

4.3.4. Az ORB2B – ben elfogadott géposztályok 

Géposztály Csoport  

     A csoport    1-es géposztály  2 kerék meghajtás, kissebb mint 1600 ccm 

      2-es géposztály  2 kerék meghajtás, 1600 ccm felett 

      3-as géposztály   RC5 géposztály      

B csoport 4 kerék meghajtásu gépkocsik 

 
     4.4. Nevezési dijak 

- 400 euró RC2,RC2N,RC3,RGT,RC4,NAT11 géposztályok és ezekbe a géposztályokba beiratkozott   
juniorok 

- 260 euró RC5 és NAT12 géposztályok, monomárka kupa valamint az ezekbe a kupákba 
beiratkozott juniorok 

- 250 euró HRBB 

- 140 euró ORB2B 
 - 100 euró 3 tagu csapat ORBB  

 - 200 euró 4 tagu csapat ORBB 
 - 250 euró 5 tagu csapat ORBB 

 - 50 euró csapat ORB2B 

 - 50 euró Shakedown ORBB, HRBB 
 - 30 euró Shakedown ORB2B   

A fenti összegek magukba foglalják GPS követő rendszer díját is. 

     4.5. 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 e-mail cimre kell 
elküldeni. A nevezési díj befizetése legkésőbb a nevezési zárlatáig 2020 julius 16 csütörtök. 

Semmi esetre sem kell elküldeni a nevezési díjat mielőtt megkapná aszámlát. 

A nevezési díjat nem lehet a helyszínen kifizetni! 
4.6. Nevezési díj visszatérítése 

A nevezési díj teljes értékét visszatérítik: 
• ha a verseny elmarad 

• azoknak a versenyzőknek akiknek a nevezését nem fogadták el 

      A nevezési díj részleges visszatérítése: 
• 75% azoknak a versenyzőknek akiknek a nevezését nem fogadták el 

• 50% azoknak a versenyzőknek akik tőlük független okok miatt nem tudnak elrajtolni 

 
4.4. A nevezési díj az alábbiakat tartalazza  

 CNRB 
ORBB 

CNR2B 
ORB2B 

CNRVIB 
HRBB 

Szervizpark nagysága 42 m2 42 m2 42 m2 

Gépkocsi feliratozás 

A verseny Logója rajtszámmal 1 1 1 

A szervező kötelező reklámja 3 3 3 

Kitűzők 

Versenyzőpáros 2 2 2 

Csapatvezető 1 1 1 

Dokumentumok 

Itiner (Road Book) 

Itiner (Road Book) kiegészítő 

www.raliulbrasovului.ro 
www.raliulharghitei.ro 

www.autorally.ro 

 
      6. Reklámok és azonositók 

Lásd Versenykiírás IV – es Melléklet (Rajtszámok és reklám) 

      6.1. A rendező kötelező reklámja:  
 “RALIUL PERLA HARGHITEI TESS powered by TOTAL“ 

A gépátvételnél minden versenyző megkapja a verseny Logóját rajtszámmal, ezt a motorháztetőre 

kell kitenni, ezenkivűl a rendező kötelező reklámját (2 darab) 45x15 cm, tartalmazza a baloldalon 
a rajtszámot. Lásd IV Melléklet. Tilos ezeket a reklámokat elvágni. 

mailto:inscrieri@autorally.ro
http://www.raliulbrasovului.ro/
http://www.raliulharghitei.ro/
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      6.2. A Szövetség (FRAS) kötelező reklámja CNRB-2020 Szabályzatának megfelelően. 

      6.3. A résztvevők reklámjai 
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 szupergyors területén 
csak a szervező és partnerei reklámozhatnak. A szervező irott (szerződéses) engedélyével a 

versenyzők az előbbi helyeken is reklámozhatnak. Ellenkező esetben a szervező 500 eurós 

büntetést róhat ki.  
      6.4. A 6.1. valamint 6.2. pontok benemtartása a rajt visszautasítását vonja maga után  

 
     7. Gumiabroncsok 

     7.1. Szabályzat a felhasználható gumiabroncsokról 

• ORBB (CNRB) 2020 Szabályzat 13 pontja szerint 
• HRBB (CNRVIB) 2020 Szabályzat 60 pontja szerint 

• ORB2B (CNR2B) 2020 Szabályzat 4.6 pontja szerint 
 

Bajnokság Géposztály Maximum felhasználható gumik*     

ORBB (CNRB) RC2, RC2N, RGT 12 

ORBB (CNRB) RC2, RC4 10 

ORBB (CNRB) RC5 8 

ORBB (CNRB) NAT11, NAT12 Megkötések nélkül 

HRBB (CNRVIB)  Megkötések nélkül 
ORB2B (CNR2B)  Megkötések nélkül 

  
 *A Shakedown-on használt abroncsok nem számítanak be a fenti táblázatba 
 

     7.2. Pálybejárásra használt gumik  
- megkötések nélkül. 

     7.3. Speciális lehetőségek 

Módosítható a gumiabroncsok futófelülete (hand-cutting) betartva a gyártó specifikációit. 
 

     8. Üzemanyag 
• ORBB (CNRB) 2020 Szabályzat 61 és 62 pontja szerint 

• HRBB (CNRVIB) 2020 Szabályzat 59 pontja szerint 

• ORB2B (CNR2B) 2020 Szabályzat 4.7 pontja szerint 
 

     9. Pályabejárás 
 A pályabejárás az CNRB (ORBB) 2020 24-es pontja szerint zajlik. 

 

A pályabejárás programja a Vesenykiírás II-es Mellékletében van feltüntetve. A PERLA HARGHITEI 
TESS powered by TOTAL Rallye szabályai eltérnek az ORBB 2020 Szabályzatban leirtaktol.  A 

pályabejáráskor a Gyorsasági szakaszok START és STOP pontjain nem lesznep pályabírók. 

Aversenyzők kötelesek a GPS követörendszert használni, a START és STOP pontoknál a versenyző 
köteles egy SMS-t küldeni a +40744390019 számra. Abban az esetben amikor a START vagy 

STOP pontban nincs jel a versenyző feljegyzi a STOP vagy/és START pontokon a órát és percet, 
majd mikor olyan pozicióban less ahol van jel elküldi SMS-ben. 

Példa: 

15 rajtszámú versenyző belép a PS3(GY3). SMS: 15 Start PS3 12:25 

15 rajtszámú versenyző kilép a PS3(GY3). SMS: 15 Stop PS3 12:45 

  
A fentiek benemtartása 50 euró büntetést von maga után. Többszöri benemtartás esetén a 

Felügyelő Testület egyébb büntetéseket is kiróhat. A versenyző abban az esetben ha részese egy 

közúti incidensnek köteles azonnal értesíteni a “Versenyzői összekötőt” vagy felhívni a segélyhívó 
számot és jelezni az eseményt. 

     9.1.  Nevezések 

 A pályabejárási nevezési lapot tartalmazza a versenyre történő nevezési lap. 
El kell küldeni a inscrieri@autorally.ro e-mail cimre. A versenyautót nem lehet használni 

pályabejáráskor. 
Nem lesz pályabejárási rajtszám. 

      9.2. Speciális szabályok 

A gyorsasági szakaszok pályabejárása a KRESz – Codul Rutier Roman sebességkorlátozások 
betartásávalbetartásával. A pályabejáráskor a gyorsasági szakaszok nyitva lesznek a forgalomnak. 

A sebességkorlátozások benemtartása a CNRB (ORBB) 2020 Szabályzat 34.2 pont szerint less 
büntetve. 
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8 

 

A maximális megengedett sebesség KRESz – Codul Rutier Roman szerint (Országuton vagy Megyei 

utakon a megengedett max sebesség 90 km/h; megengedett egy +10 km/h tolerancia), kivételt 
képez az ha az úton sebességkorlátozás van érvényben. Speciális esetek a Lueta (Lövéte) és 

Poiana Brasov (Brassó pojána) ahol a megengedett sebesség 50 km/h. Esetleges más korlátozások 

az Itiner-ben (Road Book) találhatóak. 
A sebességhatár átlépése a gyorsasági szakaszokon és a Shakedownon pályabejáráskor a 

Versenyigazgató 10 euró büntetést ró ki minden 1 km/h túllépésért ha ez a túllépés meghaladja a 

10 mp (GPS követőrendszer ellenörzi a sebességet). A büntetéseket a Felügyelő testület első 
üléséig kell kifizeti, ellenkező esetben megtiltják a startot. 

 
A KRESz – Codul Rutier Roman szabélyainak betartásával és a GPS rendszer szigoru követésével 

megengedett a gyorsasági szakaszon a Stoptol vissza térni a Starthoz. Ez alol kivételt képez a 

Lueta (Lövéte) gyors, itt tilos a visszatérés. 
 

     9.3. GPS követő rendszer 
Minden pályabejáró gépkocsin el kell helyezni egy sebesség követő rendszert. Ezen készülékek 

begyüjtése a Versenykiírás 3-as pontja szerint. Attol függően, hogy a versenyző hol akarja 

megkezdeni a pályabejárást a Nevezési lapon fel kell tüntetni hol akarja átvenni a GPS követőt 
(Brassóban vagy Székelyudvarhelyen). 

A GPS használati díja benne van a nevezési díjban, ez 50 euró CNRB(ORBB), CNRVIB(HRBB).  
 

     10. Adminisztrativ átvétel 

     10.1. Minden dokumentumot el kell küldeni a inscrieri@autorally.ro e-mail cimre, a dokumentumok 
 ellenörzése, versenyzők és csapatok adminisztrativ átvétele csak online. Lásd Versenykiírás 3 és 

 4.2 pontját. 

    10.2. Ha a rendesen kitöltött dokumentumokat a versenyző nem küldi el a a Versenykiírásban 
 megadott időig a nevezés nem less érvényes. 

 

    11. Gépátvétel, plombálás, jelölés 

    11.1. Helyszin és Program 

 Az időrendi program szerint, (lásd Versenykiírás 3-as pont). 

Egy aprólékos gépátvételi program lesz közzétéve (Versenykiírás 3-as pont). 

A gépátvételhez a versenyautót a csapat egyik képviselője  is elviheti. 

A szervező kötelező reklámját a gépátvételnél kapják meg a versenyzők. A gépátvételnél   

ellenörzik a GPS követő rendszert is.  

     11.2. Kötelező okmányok 

• Homologációs okmány 

• SOS/OK panó (A3 formátum) 

• Gépkönyv (Technical Passport) 

     11.3. Ablakok 

 A CSI J Melléklet 253.11  pontja szerint 

     11.4. A versenyzők védőöltözete 

A CSI L Melléklet III-as fejezetének megfelelően. A védőöltözetet a verseny alatt ellenörzik. A 

védőöltözetet nem kell bemutatni a gépátvételkor. 

     11.5. Zajszint 

 A CNRB (ORBB) 2020 Szabályzatának megfelelően. 

     11.6. Nemzeti speciális rendelkezések 

 Minden versenyző köteles betartani az járványügyi megelőzéseket  

     11.7. A GPS rendszer beszerelése 

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 (CO/IE 11A CNRB(ORBB), CNRVIB(HRBB), és CO/IE 7A  CNR2B(ORB2B)) 

   

Azok az „ONE EVENT” licenszes versenyzők akik nem fejezik be a versenyt (feladják) a GPS 
rendszert a Versenyirodán kell leadni 2020 julius 18 szombat 19:00 óráig. A GPS követő 

elvesztése, rongálása valamint le nem adása 500 euró büntetést von maga után. 

 

     12. Egyébb procedurák 

     12.1. Procedurák és Rajtceremónia 

Nem lesz klasszkus Rajtceremónia. CO/IE 0 – nál lesz egy rámpa, minden versenyző a 

versenyautóval átmegy ezen a rámpán. A versenyzők a rámpán kiszálnak a versenyautóbol egy 
interjú és fényképezés céljából. Ezután a versenyzők folytatják az utat az Itiner (Road Book) 

szerint. 
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     12.2. Célceremónia 

     A célceremónia alkalmával díjazzák az OPEN rangsor első 3 helyezetjét. Célceremónia helye az

 utolsó Technikai zóna (CO/IE 11A CNRB(ORBB) és CNRVIB(HRBB) / CO/IE 7A CNR2B(ORB2B)),

 a versenyzőket a versenybírók irányítják a díjátadó helyhez.   

 Az esetleges késések a rajtceremónia miatt nem lesznek büntetve. 

 A verseny vége a CO/IE 11D CNRB(ORBB) és CNRVIB(HRBB), és CO/IE 7D CNR2B(ORB2B).  

     12.3. Megengedett idő előtti érkezések, menetlevél csere/leadás 

     12.3.1. A versenyzők idő előtt büntetés nélkül beléphetnek a következő ellenörzési pontoknál: 

 -CO/IE 4C, CO/IE 11C, CO/IE 11D -  CNRB(ORBB) és CNRVIB(HRBB) 

 -CO/IE 7C, CO/IE 7D - CNR2B(ORB2B) 

     12.3.2. Menetlevél csere/leadás a következő ellenörzési pontoknál: 

-CO/IE 0, CO/IE 2B, CO/IE 4C, CO/IE 4D, CO/IE 7B, CO/IE 10B, CO/IE 11D - CNRB(ORBB) és 

CNRVIB(HRBB) 

 -CO/IE 0, CO/IE 3B, CO/IE 6B, CO/IE 7D - CNR2B(ORB2B) 

     12.4. Shakedown 

     12.4.1. Részt vehetnek azok a versenyzők akik átmentek az adminisztrativ átvételen  

valamint a gépátvételen. A részvétel lehetséges  minden a gyorsasági szakaszokon kötelező 

szabály betartásával. 

 Megengedett 5 átmenet. 

     12.4.2. Helyszin és dátum 

Helyszin : DJ112A, Hărman – Bod (Szászhermány-Botfalú) 

Dátum: 2020 július 17, péntek 

Program: 09:00-12:30 CNRB(ORBB) (RC2, RC2N, RC3, RGT, RC4, NAT11)   

     09:00-11:00 ORBB/CNRB - RC5,NAT12, ORB2B/CNR2B és  HRBB/CNRVIB 

     12.4.3. Meghívottak 

Minden személy (kivéve pilóta és navigator) ki kell töltsön nyomtatványt saját felelőségre 
(Versenykiírás VI Melléklet). Ezt a nyomtatványt a személyi igazolvány/útlevél másolatával 

valamint a COVID-19 nyomtatvánnyal együtt kell elküldeni a inscrieri@autorally.ro e-mail címre 

legkésőbb 2020 július 16, csütörtök 18:00 óráig. 

      12.5. Speciális procedurák a szervizparkban 

      12.5.1. Helyszin 

 Brasov (Brassó), Sala Sporturilor (Sportcsarnok) 
 Bd. Gării (Állomás súgárút) Nr. 9 

GPS: 45° 39.577’N; 25° 37.125’E 

Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 
Str. Rakoczi Ferencz  și Str. Kossuth Lajos 

GPS: 46° 18.091’N; 25° 17.457’E 

      12.5.2. Szervízpark felelős 

 Később lesz nevesítve. 

 

      12.5.3. Terület biztosítás a szervízparkban 

Egy minimum 42 m2 (6x7m) területet biztosít a szervező minden versenyző részére. Plusz 

területet a lehetőségekhez képest 5 euró/m2 lehetséges. A szervezőnek joga van ellenőrízni a 
lefoglalt területek méretét, abban az esetben ha a lefoglalt terület meghaladja a biztosított terület 

méretét úgy 25 euró/m2 büntetést ró ki. 

A szervező a Digitális Hírdetőtáblán teszi közzé a versenyzők elhelyezését a szervízparkban. 

Tilos a platformok elhelyezése a szervízparkban vagy bármely olyan helyen ahol zavarja a közúti 

forgalmat. 

 

 A platformok elhelyezése a következő helyeken lehetséges: 

 Brasov (Brassó) 

 Sala Sporturilor (Sportcsarnok) (Versenykiírás VII-es Melléklet) 

GPS: 45° 39.577’N; 25° 37.125’E 

Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) 

Str. Parcului (Park utca)  (Versenykiírás VII-es Melléklet) 

GPS: 46° 18.091’N; 25° 17.457’E 

      12.5.4. Sebességkorlátozás  

 CNRB (ORBB) 2020 Szabályzat 57.4 pontja szerint 

      12.5.5. Viselkedés  

 CNRB (ORBB) 2020 Szabályzat 57.4 pontja szerint 

      12.6. Szupergyors procedurák 

      12.6.1. Nem lesz megtartva. 

      12.7. Power Stage   
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• PS/GY 11 Lueta (Lövéte) (12,75 km)  CNRB(ORBB) és CNRVIB(HRBB) 

• PS/GY 7 Lueta (Lövéte) (12,75 km)  CNR2B(ORB2B)  

      12.8. Speciális procedurák és tevékenységek 

      12.8.1.  Minden jelenlévő versenyző, szervízszemélyzet és staff köteles betartani a szervező  

által megadott korlátozásokat a COVID-19 terjedése ellen. Ezek benemtartása a következő 

büntetéseket vonhatja maga után: 

• Első kihágás – figyelmeztetés 

• 500 euró büntetés amit a szervezőnek kell kifizetni 

• Javaslat a verseny vezetőségének a kizárásra 

• Javaslat a FRAS bizottságokhoz felfüggesztésre 

A szervizparkba való belépéseknél a szervező létrehoz egy járványügyi zónát. Mindenki aki belép a 

szervízparkba ezen a zónán keresztül teheti (versenyzők, szervizesek, bírók, media képviselői, 

stb). 

12.8.2.  A versenyzők interjút adnak a gyorsasági szakaszok STOP pontjánál, a Technikai zónában 

és/vagy a Gyüjtőben. 

12.8.3. Sürgősségi telefonszám 

 A versenyzőpáros mindkét tagja köteles lementeni a telefonjába a SÜRGŐSSÉGI SZÁMOT: 

 

+40 744 390 019 
Erre a számra lahet elküldeni az SMS-t a pályabejáráskor, valamint ez a rallye SÜRGŐSSÉGI 

SZÁMA, ezen lehet minden felvételt abban az esetben ha a versenyző részese vagy tanuja egy 

incidensnek.                

12.8.4. A versenyzők elérhetősége 

A versenyzők elérhetőek kell legyenek telefonon miután a Park Ferme-be letették a versenyautót a 

végső eredmények kifüggesztéséig.  

12.8.5. Eredmények 

A hivatalos eredménylista a rallye honlapján lesz közzétéve a Hirdetőtábla (Panou de afisaj) 

szekcióban, www.raliulbrasovului.ro, www.raliulharghitei.ro, www.autorally.ro. 

12.8.6. Briefing (Eligazítás) 

Az Eligazítás a versenyzőknek, valamint a bizonsági eligazítás a rallye honlapján lesz közzétéve a 

Hirdetőtábla (Panou de afisaj) szekcióban, www.raliulbrasovului.ro, www.raliulharghitei.ro, 

www.autorally.ro. 

12.8.7. Találkozás a versenyzőkkel, autogrammok 

 Nincs a programban. 

12.8.8. Lassitók 

A Shakedown-on (km: 1,00) és a Craciunel (Homoródkarácsnyfalva) (km 6,08) gyorson lassitók 

lesznek elhelyezve. 

A lassitók kerek 400 kg-os szalmabálákból lesznek a 12.8.8. rajz szerint az út tengelyétől kezdve, 

10 m távolság a sorok között. 

A Versenyigazgató kinevez egy ténybírótbírót aki jelent a Vesenyigazgatónak minden versenyzőt 

aki érinti a lassitót. A versenyigazgató a ténybíró jelentése alapján büntetéseket ró ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8.8 - Lassitó 
 

http://www.raliulbrasovului.ro/
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