
 
 

 
STEELVENT SALGÓ Rally 2020 

Salgótarján 2020.07.17-19. 

 

 

Dátum: 2020. július 19. Idő: 18:00 

Tárgy: 12. számú Felügyelő Testület határozat Dok. No.: 2.20. 

  

Kitől: Sportfelügyelők  

Kapja: Rajtszám: 31 

 Nevező  PETROLTRANS Rally Team 

 Versenyzőpáros Ondrej, Tomáš - Slovák, Jakub 

  

A Felügyelő Testület a Versenyigazgató jelentése alapján az alábbi döntést hozta / Rada športových 
komisárov na základe správy riaditeľa súťaže prijala nasledovné rozhodnutie: 

 

Versenyző  Ondrej, Tomáš - Slovák, Jakub 

Nevező  PETROLTRANS Rally Team 

Időpont  2020. július 19. 

Tényállás / 

Skutok 

A versenyzőpáros az Itiner 14. oldal 19-es jelénél az etap útvonalat elhagyta, ugyanazon 
jelnél visszatért az előírt útvonalra. Az útvonalelhagyás alatt azonban megállt és 7:51:09-
07:55:21-ig nem mozdult. 

Posádka opustila trať súťaže uvedenú v itinerári na strane 14. na pozícii 19, na tom istom 
mieste sa vrátila na trať. V priebehu opustenia trate zastala a stále v čase 7:51:09 – 
7:55:21. 

Szabálytalanság / 

Priestupok 

Az FIA Regionális Rallye Versenyek Szabályai 19.2. pontjának megsértése 

Porušenie čl. 19.2 FIA Športových predpisov pre regionálne majstrovstvá v rally 

Döntés/ 

Rozhodnutie 

FIA Nemzetközi Sportkódex 12.3.1.h – IDŐBÜNTETÉS +20 SEC 

FIA MŠP 12.3.1 – časový trest +20s 

Indoklás / 

Odôvodnenie 

A 31-es rajtszámú versenyzőpáros a már alkalmazásban lévő GPS jelzése alapján eltért a 
verseny útvonalától. A versenyzőpáros az Itiner 14. oldal 19-es jelénél elhagyta az etap 
útvonalat, majd  megfordult és ugyanazon jelnél visszatért az előírt útvonalra, eközben 
azonban megállt és 7:51:09-07:55:21-ig nem mozdult, ezért büntetése 20 másodperc 
időbüntetés. 



 

 

Na základe podkladov GPS sa posádka so štartovým číslom 31 sa odchýlil od trate súťaže. 
Posádka opustila trať na pozícii 19 na strane 14 Itinerára, potom sa otočila a vrátila sa na 
predpísanú trať v rovnakej pozícii, medzitým sa ale zastavila sa a nepohla v čase od 
7:51:07 až do 7:55:21, takže jej bol udelený časový trest 20 sekúnd. 

 

 

 

Dr. Szél Attila Selmeczi György  Szczeczinová Gabriela 

Felügyelő testület vezetője Sportfelügyelő Sportfelügyelő 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Átvette /Prevzal 

Neve:  

Nevező: Igazolványszám: 

Dátum: Időpont: 

 

 

Aláírás 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az FIA Nemzetközi Sportkódex 15. cikkelye alapján fellebbezéssel élhet. A fellebbezési 

szándékát jelen határozat átvételétől számított 1 órán belül a Sportfelügyelők részére írásban jelentheti be, 

valamint a fellebbezést magát a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnél 96 órán belül nyújthatja be, az 

MNASZ székhelyén.  

 

A határozatot átvettem, ellene fellebbezéssel élek / nem élek. 

 

Nevező (képviselője): Igazolványszám: 

Dátum: Időpont: 

 

Aláírás 
 

 


