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Eger Rallye ’2016 
Eger, 01.- 03.04.2016 

 

 

 

Dátum: 28.03.2016 Čas: 12:00 
Predmet: Vykonávacie nariadenie č. 1  Dok. č.: 1.1. 

Od: organizátora Počet strán: 3 

Komu: všetkým súťažiacim Prílohy: - 
 

Zmeny zvláštnych ustanovení: 
 

2.      ORGANIZÁCIA 
 

2.1   Zaradenie súťaže / FIA 
FIA CEZ Majstrovstvá v rally 2016 (CEZ) – 1. podujatie - schválené Radou CEZ 
FIA CEZ Majstrovstvá v rally 2016 historických automobilov  – zrušené rozhodnutím Rady CEZ zo dňa 
8.3.2016, v texte ZU sa rušia všetky odkazy na toto majstrovstvo.  

 
 

2.9     Hlavní činovníci 
hlavný lekár  bude menovaný dodatočne        Dr. Pócs Alfréd 

 
 
 

 
 

3.      PROGRAM 
 

3.8     Výdaj itinerára, prevzatie GPS jednotiek- text sa doplňuje: 
Posádky pri výdaji itinerárov dostanú nasledovné dokumenty: 
- itinerár, servisný itinerár 
- zariadenie GPS 
- tabuľky „Pályabejárás” (obhliadka trate), Szervizjármű” (servis), „Tankolozóna”  
  (tankovacia zóna) 
- Identifikačné nálepky a reklamu podľa Prílohy 4 

 

3.11.1 doplňuje sa: Testovanie súťažných vozidiel MNASZ -výdaj športových preukazov pre ORB, ORC, 
HIST, R2 

 

3.12   Tlačové stredisko a akreditácia médií text sa doplňuje: 
Na podujatí Eger Rallye 2016 predpisuje Mediálny výbor MNASZ a MNASZ média skupina pre rally 
postup pre registráciu médií a novinárov v súlade s čl. 12.5.7 ZU: http://goo.gl/forms/hTbuetQ3MG 
Médiá a zástupcovia tlače akceptujú pravidlá Laroco pre akreditáciu médií, ktoré sú zverejnené na: 
www.egerrally.hu a www.larocosport.hu. 

 

3.14   Predsúťažná tlačová konferencia: neuskutoční sa 
I. Tlačová konferencia - 30.03.2016, streda, 11:30 
Miesto: Mammut 1, Obchodné stredisko – Szökőkút, 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 
GPS:  N47.5082763, E19.0265934; 47°30'29.8"N 19°01'35.7"E 
 

II. Tlačová konferencia spojená so spoločenským stretnutím - 31.03.2016, štvrtok, 19:00 
Miesto: Hotel Eger, Szálloda u. 1-3, Eger,  
GPS:  N47.896666, E20.3765091; 47°53'48.1"N 20°22'35.6"E 

 

9.      OBHLIADKA TRATE  
 

9.5    sa doplňuje: Všetky peňažné tresty za porušenie predpisov pre obhliadku trate je potrebné uhradiť 
v hotovosti na sekretariáte súťaže najneskôr: 
CEZ, ORB, MSR, HIST, MSR HA, ORC:  02.04.2016, sobota 07:00 
Rallye2, SRP:     03.04.2016, nedeľa 06:30 

 

10.    ADMINISTRATÍVNE PREBERANIE   
 

10.2   Dokumenty, ktoré majú byť predložené pri administratívnom preberaní - text sa doplňuje: 
Posádka, ktorá úplne nevyhovie požiadavkám administratívneho preberania nemôže byť technicky 
prevzatá pokiaľ neodstráni všetky nedostatky. 

 

12.    ĎALŠIE POSTUPY  
           

12.1   Slávnostný štart, postup a poradie štartu  
Uskutoční sa v opačnom štartovom poradí, v 1-minútovom intervale. 

 
           

PRÍLOHA 2:   HARMONOGRAM OBHLIADKY TRATE 
 

2.2    Špeciálne / národné predpisy - text sa doplňuje: 
Jazdný výkaz na obhliadku trate (je uvedený ako posledná strana itinerára) musí byť po skončení obhliadky 
trate odovzdaný na sekretariáte súťaže do času povinnej rozpravy jazdcov a vedúcich teamov (čl. 3.17). 

http://goo.gl/forms/hTbuetQ3MG
http://www.egerrally.hu/
http://www.larocosport.hu/
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Nedodržanie bude potrestané ako porušenie predpisov pre obhliadku trate, čo bude potrestané riaditeľom 
súťaže alebo športovými komisármi (od časového trestu po odmietnutie štartu). 
 

Počas obhliadky trate nemôžu členovia teamu iní ako posádka (manažér teamu, inžinier, mechanik, hosť, atď.) 
vstúpiť do tých častí RS, ktoré nie sú otvorené pre verejnú premávku. Nedodržanie bude potrestané ako 
porušenie predpisov pre obhliadku športovými komisármi. 
 
 
 

Príloha 4:      ŠTARTOVÉ ČÍSLA A REKLAMY 
 

Identifikácia a reklamy musia byť umiestnené na súťažnom vozidle nasledovne: 
 

CEZ, ORB, MSR, ORC, Rallye2, SRP: 
 
Nálepka na ĽAVEJ strane (A+B+C+D)         Nálepka na PRAVEJ strane (A+B+E+F)  

                              
 

Príloha 5:    SERVISNÉ PARKOVISKO, VZDIALENÁ SERVISNÁ ZÓNA, VOZIDLÁ 
 

5.1 Servisné parkovisko - text sa doplňuje: 
otvorené v čase:  02.04.2016, sobota od 05:00 do 23:00 

03.04.2016, nedeľa od 05:00 do 18:00 
miesto: trhovisko, Kisasszony utca 2, Eger   GPS: N47.909156, E20.361604; 47°54'33.0"N 20°21'41.8"E 

 

Tankovacie zóny - miesto:  
CEZ, ORB, MSR, HIST, ORC - 1. etapa, sekcia 1 a 2) + TZ2 a TZ4 
- ČS MOL Parádfurdo, cesta č. 24  Recsk, Várbükki ulica – vlaková stanica,  

GPS N47.931445, E20.106063; 47°55'53.2"N 20°06'21.8"E 
Text sa doplňuje: 
Servisné autá je možné na noc ponechať v SP. Organizátor zriadi strážnu službu ale neberie na seba hmotnú 
zodpovednosť za veci v ňom ponechané.  
Je zakázané sa zdržiavať so súťažnými a servisnými vozidlami v priestore SP pred jeho otvorením (piatok, 
01.04.2016 06::00 a po jeho uzavretí (nedeľa 03.04.2016, 18:00) okrem písomného súhlasu organizátora.  
Čas otvorenia servisného parkoviska pre Rallye2 /SRP je nedeľa 03.04.2016, 05:00. Vstup do servisu pred 
týmto časom je zakázaný. 
 

5.2 Vozidlá s tabuľkou „Szervizjármu“ (servis) a ostatné - text sa doplňuje: 
Do servisného parkoviska majú povolený vstup iba autá a kamióny označené tabuľkou „SZERVIZJÁRMU“ – 
Servis a „SEGÍTŐJÁRMŰ“ – doprovodné (Auxiliary) vozidlo. Tabuľky musia byť umiestnené v pravom hornom 
rohu čelného skla. Evidenčné číslo každého auta bude zaregistrované na vstupe do servisného parkoviska. 
Vedúci SP bude kontrolovať tabuľky na autách a kamiónoch stojacich v SP počas súťaže. 
Autá označené iba „TANKOLOZÓNA” – tankovacia zóna alebo „PÁLYABEJÁRÁS” – obhliadka trate alebo 
„CSAPATVEZETÓ”- vedúci teamu nemajú povolený vstup do SP počas celej súťaže! Porušenie bude 
potrestané športovými komisármi peňažným trestom podľa Prílohy 5, čl. 5.2 ZU. Vozidlo s tabuľkou 
„CSAPATVEZETÓ”- vedúci teamu môže vstúpiť výhradne do parkoviska pre vedúcich teamov/VIP na 
vedľajšej ulici pri SP.  
 

5.3 Servisné parkovisko, predpisy pre servis - text sa doplňuje: 
Čistenie vozidiel tečúcou vodou alebo tlakovou sprchou je v SP zakázané! Čistenie vozidiel je povolené iba 
súchým spôsobom (utierkami) alebo čistiacimi spraymi. Porušenie bude potrestané športovými komisármi 
peňažným trestom do 100 000 HUF. 
 

Vo vyhradených zónach v SP pre jednotlivých súťažiacich sa môžu nachádzať iba a výhradne súťažné autá 
oprávnených súťažiacich a vozidlá s tabuľkou Szerviz a Segitójármu a každá posádka môže v SP výhradne 
používať iba priestor, ktorý bol pre ňu vyhradený. 
 

Na konci súťaže po otvorení UP organizátor zaistí stráženie súťažných vozidiel počas 1 hodiny, preto každý 
súťažiaci je povinný v tomto limite vozidlo odviesť z priestoru UP , 

 
 

 
Vykonávacie nariadenia č. 1 boli schválené s RSB 26. marca 2016 

 

Lakatos Róbert, sk,  
predseda organizačného výboru 


