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A Felügyelő Testület a 10. számú Versenyigazgatói határozatot megváltoztatja. 

A GY12 szakaszra az alábbi versenyzőknek az alábbi megállapított időket adja: 

 

Rajtszám 
Megállapított 

idő 

9 6:43,0 

33 6:33,0 

8 6:45,0 

3 6:50,0 

19 6:57,0 

6 7:29,0 

7 6:50,0 

5 6:48,0 

73 6:50,0 

11 6:54,0 

1 6:50,0 

12 6:49,0 

99 7:03,0 

13 6:56,0 

27 7:19,0 

35 7:19,0 

4 7:19,0 

 

 

Minden további versenyzőpáros számára a szakaszt utolsóként versenytempóban teljesítő két 

versenyzőpáros által elért 7:19,0 időt állapítja meg a Felügyelő Testület. 

 



 

 

Indoklás:   A 12. gyorsasági szakasz célállomása a 2. számú Végrehajtási utasításban szereplő 

pozíció helyett az Itinerben és a verseny biztonsági tervében megjelölt – korábbi – 

helyre települt. A Cél állomás táblájának elhelyezése (sárga céltábla és piros 

céltábla) a település valós fizikai helyének megfelelően történt meg. 

 Tekintettel arra, hogy a gyorsasági szakaszt versenyszerűen teljesítő 

versenyzőpárosok közül volt olyan versenyzőpáros, amely a Cél 2. számú 

Végrehajtási utasítás helye szerinti helyétől már nem versenytempóban haladt 

tovább, a Cél állomáson mért idők nem tükrözik a versenyzőpárosok valós a 

teljesítményét. 

 A Felügyelő Testület a versenyzőpárosok GPS adatait áttekintette, és a GPS adatok 

alapján a fenti időeredményeket állapította meg az alábbiak szerint: 

 A Felügyelő Testület a 17. számú rádióspont GPS koordinátáját vette figyelembe, 

amely a 2. számú Végrehajtási utasításában szereplő cél pozíciótól 220 méterre van. 

A versenyzőpárosok idejét a 17. sz. rádióspont melletti elhaladás szerint állapította 

meg úgy, hogy ahhoz a Felügyelő Testület minden egyes versenyzőpáros esetében 

5 másodpercet adott még hozzá a Célig visszalévő szakasz teljesítésére. 

A szakaszt utolsóként versenytempóban teljesítő RC2 és 14-es géposztályba tartozó 

versenyzőpárosok azonos időt értek el, ezért a Felügyelő Testület a többi – a 

szakaszt Etapként teljesítő – versenyzőpáros részére, az általuk elért időt állapítja 

meg. 

 Ezzel a Felügyelő Testület a rendelkezésre álló adatok alapján a lehető legjobb 

mértékben megpróbálta megközelíteni a versenyzőpárosok azon idejét, amelyet 

akkor futottak volna, ha a Cél állomás a 2. számú Végrehatási utasítás szerint települ 

ki. 
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