
 
 

 

 
TAXI 4 - Veszprém RALLYE 2017 
Székesfehérvár, 2017.07.07- 09.  

 
 
 

 

 

Dátum: 2017. 06. 29. Időpont: 12:00 
Tárgy: 1. sz. Végrehajtási utasítás  Dok. No.: 1.1. 

Kitől: Rendező Oldal szám: 2 
Kinek: Minden nevező / versenyző Melléklet: - 

Versenykiírásban történt változások 
 

2. Rendezés 
2.7. Vezető tisztségvisel ők:  
Felügyelő testület vezetője:     Szél Attila   Móni István  
tagja:            Hajdú Attila 
 
12. Egyéb procedúrák 
12.4. A kvalifikáió lebonyolítása 
 

Kvalifikációra vonatkozó lebonyolítási szabályzat 
1. Résztvev ők 

1.1. A kvalifikáción a részvétel a nevezési lista első 15 helyén szereplő versenyzőpáros részére - a sikeres 
átvételeket követően - a kvalifikációból történő kizárás terhe mellett kötelező.  

1.2. A kvalifikációból kizárt versenyzőpárosok nem vehetnek részt a kvalifikációs rendezvényen, besorolásuk a 
jelen szabályzat 9.3-es pontja alapján történik. 

2. Előzetes bejárás 
2.1.  A kvalifikációs szakasz előzetes bejárása: 2017.07.07 péntek, 16:00- 17:00  között lehetséges, a 

pályabejárás általános szabályai szerint. 
 

3. Rajtlista, rajtsorrend 
3.1. A kvalifikációra vonatkozó rajtsorrendet és rajtidőket a Felügyelő testület határozza meg, kifüggesztése a 

Versenykiírás 2. fejezet 3.18. pontjában rögzített időben és helyen.  
4. Menetlevél  

4.1. A versenyzők a kvalifikációs szakaszra vonatkozó menetlevelet az Adminisztratív átvételen  kapják meg. 
 

5. Kvalifikáció lebonyolítása 
A kvalifikáció lebonyolítása a gyorsasági szakaszok szabályainak megfelelően történik. 
A kvalifikáció során kizárólag regisztrált gumi használata engedélyezett, melyek ellenőrzése a szervizparkból 
történő kihajtáskor történik. A nem megfelelő gumival történő közlekedés a kvalifikációból történő kizárást vonja 
maga után.  
A kvalifikációra tankolás a szervizpark kijáratánál felállított tankoló zónában lehetséges. 
A rajtlistán szereplő versenyzőpáros mindkét tagjának a kvalifikációs szakaszon történő közlekedéskor a 
versenyautóban kell tartózkodnia, a gyorsasági szakaszokra vonatkozó szabályok (pl. öltözet) betartása mellett. 

 
A kvalifikáció lebonyolítása két részből áll: 

5.1.1.  Az első, a kvalifikációs edzés  90 perc időtartamú: 2017.07.07. 17:30- 19:00.  Ebben a szakaszban a 
kvalifikáció részvetői a kiadott kvalifikációs itinerben szereplő útvonalon közlekedve, szabad 
időbeosztásban, maximum 2 alkalommal teljesíthetik a kvalifikációs szakaszt. A versenyzők 2 perces 
időközönként rajtolnak el, a teljesített idő a menetlevélre rögzítésre kerül, de az értékelésnél nem kerül 
figyelembe vételre.  

5.1.2. A második, a kvalifikációs futam  alapját a Felügyelő testület által kibocsátott kvalifikációs rajtlista 
képezi. A rajtlista rajtszám szerint csökken ő sorrendben kerül kibocsátásra.  A versenyzők a 
kvalifikációs itinerben szereplő útvonalon közlekedve, a rajtlistában meghatározott időpontban (első 
állomás: QA - szerviz KI, els ő autó várható ideje: 19:30 ) jelentkezve kezdik meg a kvalifikációs 
futamot. 
A kvalifikációs szakasz megközelítése az itiner szerinti útvonalon, a menetlevélben rögzített idő alatt 
kötelező.  
A versenyzők a kvalifikációs rajtlista alapján két perces időközönként rajtolnak el. 

A kvalifikációt követően az itiner szerinti útvonalon, a menetlevélben rögzített idő alatt kötelező a 
szervizparkba történő közlekedés. A kvalifikációt teljesítők részére 30 perces  szervizidő áll a 
versenyzők rendelkezésére a Parc Fermébe történő állás előtt. 
A kvalifikációs futamon elért időeredmény képezi a kvalifikáció értékelésének alapját. 

 
 
 
 



 
 

 
6. Késés, vagy korai érkezés, hibás rajt 

6.1. A kvalifikációs futam időellenőrző állomásain késés, vagy nem engedélyezett korai érkezés a kvalifikáció 
nem teljesítését jelenti. Besorolása jelen szabályzat 9.3. pontja alapján történik. 

6.2. Hibás rajt a kvalifikációs futamon (korai rajt) a kvalifikáció nem teljesítését jelenti, besorolása a jelen 
szabályzat 9.3. pontja alapján történik. 

7. Meghibásodás a kvalifikációs szakaszon 
7.1. Kvalifikáción kieső versenyzőnek az utolsó regisztrált rajtidejéhez számított legkésőbb 2 órán belül köteles 

a Parc fermé bejárati időellenőrző állomásán jelentkezni. 
8. Kvalifikációs rendezvény 

8.1. A kvalifikációs rendezvényen minden kvalifikációt értékelhetően teljesített versenyzőpáros megjelenése 
kötelező. 

8.2. A kvalifikációs rendezvény keretein belül kerül lebonyolításra a rajthely választás. 
8.3. Azon versenyzőpáros, aki kvalifikációs rendezvényen nem jelenik meg, kvalifikációs eredménye törlésre 

kerül, és besorolása jelen szabályzat 9.3 pontja alapján történik. 
9. Eredmények 

9.1. A legjobb eredményt elért versenyzőpáros választja meg elsőnek rajthelyét, majd az elért eredmények 
sorrendjében a további versenyzők választhatnak. 

9.2. Csak azon versenyzők választhatnak rajthelyet, akinek értékelt eredménye volt a kvalifikáción. 
9.3. A kvalifikációt nem teljesítő versenyzők az üresen marad rajthelyekre kerülnek besorolásra rajtszámuk 

növekvő sorrendjében. 
9.4. Azonos időeredmény esetén az érintettek között sorshúzással kerül meghatározásra a választási sorrend. 
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RSB által jóváhagyva 2017.06.29. 
 
 

Lakatos Róbert sk. 
    Rendező Bizottság vezet ője 


