
 
 

 

 

 

 

STEELVENT SALGÓ Rally 2020 
Salgótarján 2020.07.17-19. 

  
Dátum: 2020.07.11. Időpont: 14:00 

Tárgy: 1. sz. Végrehajtási utasítás   Dok. No.: 1.1. 

Kitől: Rendező   Oldal szám: 7 

Kinek: Minden nevező / versenyző Melléklet: - 

 

1.1 Bevezetés 

Ezen versenykiírás megjelenik magyar  és szlovák nyelven, konfliktus esetén a magyar szöveg az irányadó. 

1.3 Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal teljes hossza: 

Rally1, Rally1-ORC, HIST, MSR, MSRHA Rally2 SRP 
A verseny távja: 338,61 km 231,09 km 116,57 km 
Gyorsasági szakaszok száma: 9 6 3 
Gyorsasági szakaszok hossza: 124,20 km (36,68%) 82,8 km 41,40 km 
Szekciók száma: 3 2 1 
Szakaszok száma: 1 1 1 

2. RENDEZÉS 

2.1  FIA címek 

FIA CEZ Rally 
FIA CEZ Historic Rally 

2.2  SAMŠ címek, melyekbe a verseny beleszámít: 

Szlovák Rally Bajnokság 2020 1. futam (MSR) 
Szlovák Historic Rally Bajnokság 2020   1. futam (MSRHA)  
Slovák Rally Kupa 1. futam (SRP) 

2.4 Rendező neve, címe és elérhetősége 

Társszervező:                Auto Klub Košice, Hroncova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika 
mobil /e-mail/internet:  +421 917 671 777, autoklub@rallye.sk, www.rallye.sk 

2.6 Felügyelő Testület - tagjai:  

Selmeczi György. Szűr Ádám Szczeczinová Gabriela (SVK) 

 2.7 Megfigyelők és delegált személyek:  

 Technikai delegált SAMŠ: Paulík Ján (SVK) 

 2.8 Vezető tisztségviselők:  

Értékelés vezetője SAMŠ :         Bánoci Rastislav (SVK)  
Versenyzői összekötő SAMŠ  :  Szántó Gabriel (MSR) 
Versenyorvos:Dr. Bíró Miklós 
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 2.10  Hivatalos hirdetőtábla:  

Online hivatalos eredményközlő:  http://hauserresults.hu,   www.rallye.sk 
 
2.12 Parc Fermé (éjszakai gyűjtő) helye:  
2020.július 17.(péntek) 14:00- 2020.június 19.(vasárnap) 23:00  

2020.július 17.  (péntek) 14:00- 2020.július 19. (vasárnap) 23:00 
 

 3. PROGRAM 

Kötelező versenyzői és csapatvezetői eligazítás  (CSAK MSR, MSRHA, SRP!)      2020.07.17. 20:30 
 
Itiner kiadása: R1, MSR, R1-ORC, HIST, MSRHA:2020.07.17. 8:00- 12:00 

R2, SRP2020.07.17. 12:00- 14:00 
 
Adminisztratív átvétel: 10. pont alapján, személyes ellenőrzés az itiner átvétel során 
 
A rajthelyek alapján történő beosztás alapján, melyet Rendezői közleményben tesz közzé a rendező. 
 
Technikai átvétel és GPS kiadás R1, MSR, R1-ORC, HIST, MSRHA 2020.07.17. 13:00-20:30 

A verseny rajtja  

 MSR:IE/TC 0B 2020.07.19.07:00 
SRP: IE/TC 3B2020.07.19. 12:34 

Célceremónia/díjátadás:  

R1/MSR:IE/TC 9C2020.07.19:18:37 
HIST:IE/TC 9C2020.07.19:20:07 
R2/SRP:IE/TC 6C2020.07.19:16:43 

4.NEVEZÉSEK 

4.2 MSR, MSRHA, SRP: 

A versenyzők az elektronikus nevezési rendszerben neveznek a www.sams-asn.sk/entry. Az elfogadott 
nevezéseket a rendező e-mail-ben (elektronikus levél) formájában igazolja vissza a nevezési zárlatot követően. 
A Nevezési lapot (+technikai kártyát és biztonsági felszerelések kártyát) az itiner átvételen kell átadni. 

 
4.3 Elfogadott nevezések száma, géposztályok: 

4.3.7 MSR: 

osztályok: csoportok: 

1        WRC 
2        S2000-R: 1,6 turbo motor, 28 mm szűkítő 
          S2000-R: 2,0 szívómotor, R4, R5, Rally2, Rally2 Kit (VR4K) 
3        N+N/SK, A+A/SK +2000 cm3 

4        RGT, NGT, F/2WD 2000 cm3 - 4000 cm3 

5        A+A/SK és F 1600 cm3 - 2000 cm3, S1600, R2C, R3C, R3T, R3D, skupina Rally4 (VR2C)  
6        A+A/SK és F 1400 cm3 - 1600  cm3, R2B, Kit car 1400  - 1600   cm3, Rally4 (VR2B)  
7        N+N/SK do 1600 cm3, R1B, R1A, A+A/SK és F -1400 cm3, Kit car -1400 cm3, Rally5 (VR1)  
8        N+N/SK 1600 cm3 - 2000 cm3 

11       WRC/SK, SRC, F +2000 cm3 

12       2WD turbomotor Diesel nominál -2000 cm3; A+A/SK, N+N/SK, P és F csoportokhoz igazítva 
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4.3.8 MSR HA: 

- Kategória HK1: touring cars, competition touring cars, GT és GTS, homolog 1.1.1931 - 31.12.1981, időszak 
D,E,F,G1,G2,H1,H2,I. Osztályok: -1150 cm3, -1300 cm3, -1600 cm3, -2000 cm3, +2000 cm3. 
- Kategória HK2: touring cars, competition touring cars, GT és GTS, homolog 1.1.1982-31.12.1990, időszak 
J1,J2.  
- Kategória HK4: touring cars, competition touring cars, GT és GTS, homolog 1.1.1958 - 31.12.1990. 
- Kategória HK5: touring cars, competition touring cars, GT és GTS, homolog 1.1.1991 - 31.12.1996; N, A, Kit 
car, WRC és B csoportok. 
Osztályok HK2, HK4 a HK5): 1300 cm3-ig, 1600 cm3-ig, 2000 cm3-ig, 2000 cm3-felett. 

4.3.9 SRP:  

A+A/SK, N+N/SK -2000 cm3;  R, Rally4 és Rally5, F és P -2000 cm3 

Osztályok: RP1 -1400 cm3, RP2 -1600 cm3, RP3 -2000 cm3 

4.3.10  Nevezési dijak:  

CEZ 

A CEZ Rally, CEZ Historic Rally értékelésben résztvevők a kategóriájuknak megfelelő nevezési díjon felül 
további 30.000 Ft-ot (100 EUR-t) kötelesek megfizetni a nevezési díjjal megegyező módon és határidővel. 

ORC 

RALLY1 ORC Bajnokság: 

 Rendezői reklámmal Rendezői reklám nélkül 

P11-13 és P14 (2WD és 
2WD+): 

129.540.- Ft. 254.000.- Ft. 

 
 

MSR, MSR HA, SRP: 

s prijatím voliteľnej reklamy 1,2,3,11 4,5,6,7,8,12 HA SRP  

1. időpont 380 € 300 € 240 €  110 € 

2. időpont 440 € 360 € 290 €  140 € 

Rendezői reklám nélkül   + 80% pótdíj minden összeghez  

 

4.4 Fizetési feltételek 

MSR, MSRHA, SRP:  Nevezési díjat az Auto Klub Košice számlájára kell utalni:  
 

Tatrabanka:  IBAN: SK0511 00000000 2665110043,  SWIFT:TATR SKBX,  
          variabil symbol: VS = 1. versenyző licenc száma. 

 4.6 Visszatérítések 

MSR, MSRHA, SRP: a SAMŠ előírásainak megfelelően. 

5. BIZTOSÍTÁS 

Figyelmeztetjük az MSR/ MSR HA/ SRP résztvevőket az európai egészség-biztosítási kártya (E111) 
megszerzésére. 
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 7. GUMIABRONCSOK 

MSR, MSR HA,SRP: a SAMŠ előírásainak megfelelően. 

 8. ÜZEMANYAG 

MSR, MSR HA,SRP: a SAMŠ előírásainak megfelelően. 

10. ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL 

10.1 Adminisztratív átvétel helye és ideje - R1/ORC/R2/HIST: 

A STEELVENT SALGÓ Rally 2020 versenyre fenti értékelésbe nevezett versenyzőpárosok részére az 
adminisztratív átvétel két lépcsőben történik.  
 
Az FIA Regionális Rally Versenyek Szabályai 22.4. pontjának határideje: 2020. 07. 17. 7:00.  
 

1. Ellenőrzés online úton 
a. Benevezett párosok kötelesek az online nevezési felületen feltölteni az alábbi dokumentumokat 

legkésőbb 2020.07.14 KEDD 24:00-ig. 
 

i. Nevezett jármű érvényes állandó forgalomban tartási engedélye vagy SP rendszám esetén 
ideiglenes forgalomban tartási engedélye és ahhoz tartozó inditási naplója(műszaki vizsgalap vagy 
szemle nem elfogadható) 

ii. Nevezett jármű forgalmi rendszámára és/vagy alvázszámára kiállított, a verseny idejére fedezetet 
nyújtó érvényes biztosítási kötvénye, vagy a biztosítás befizetését igazoló csekk(ha abból 
egyértelműen beazonosítható a biztosított jármű)vagy más az érvényes biztosítást igazoló 
dokumentum 

iii. Nevezett jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának engedélye a versenyen való használatra, 
amennyiben ezek egyike sem azonos a versenyzőpáros valamelyik tagjával 

iv. Nevezett jármű érvényes MNASZ ATB által kiállított gépkönyve, vagy FIA Technical Passportja. Az 
RC2-RC5 géposztályokban elfogadott a jármű regisztrációját végző ország ASN-je által kiállított 
gépkönyv. 

b. A feltöltést követően az adminisztratív személyzet megkezdi a dokumentumok ellenőrzését, mely során 
hiánypótlási felhívást írhat elő, elutasíthat, illetve elfogadhat dokumentumokat.  

Felhívjuk a versenyzőpárosok figyelmét, hogy amennyiben a feltöltött dokumentum nem valós, 
úgy az a rajtengedély azonnali megvonását, és az MNASZ Etikai Szabályzatának idevonatkozó 
pontjai szerinti eljárás kezdeményezését vonja maga után. 

c. A nem megfelelő / hiányos dokumentumok személyesen történő pótlására kizárólag az alábbi időben van 
lehetőség (a versenyzőpáros kötelező megjelenése mellett):  

 
2020.07.18. 08:00-10:00, Helye: Versenyiroda 
 

Az online rendszerrel kapcsolatos kérdésekben állunk rendelkezésre a rally@chronomoto.hu emailen! 
 

2. Ellenőrzés személyesen 

a. A benevezett versenyzőpáros mindkét tagja köteles megjelenni az itiner átvételen, ahol kötelesek 
bemutatni érvényes vezetői engedélyüket (melynek adatait a nevezési lapon szerepeltették)  

Az itiner átvételen előnyt élveznek a nevezési kötelezettségüknek (többek között a fizetési 
kötelezettségüknek is) teljes mértékben eleget tevő, valamint az online adminisztratív átvételt 
sikeresen teljesítő versenyzőpárosok. 

b. A benevezett versenyzőpárosok - amint eddig is - kötelesek a nevezett jármű forgalombantartási 
okmányait a gépátvételen bemutatni 
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10.2   Bemutatandó dokumentumok - MSR, MSRHA, SRP: 

- Nevező, vezető versenyző és navigátor licence 
- Vezető versenyző és navigátor érvényes vezetői engedélye (jogosítvány) 
- ASN engedély minden külföldi nevezőnek (kivéve CEZ résztvevők) 
- kitöltött nevezési lap és technikai átvételi lap 
- Versenyautó érvényes biztosítási kötvénye 
- Versenyautó érvényes forgalmi engedélye 
- Versenyautó ASN által kiállított érvényes nemzeti gépkönyve vagy FIA Technical Passportja 
- ASN engedély minden külföldi nevezőnek (kivéve CEZ résztvevők és MNASZ licenccel rendelkezők). 

Rendező felhívja a versenyzők figyelmét hogy az Európai egészségügyi biztosítási kártya (E111) és a külföldi 
utazásra köthető prémium utasbiztosítás erősen ajánlott ! 

10.4 Adminisztratív feltételek 

Az adminisztratív átvétel során a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély érvényességére – tekintettel a 
2020. évi LVIII. törvény 89.§. (1)-bekezdésére - a következők az irányadóak: 
2020. március 11. nap és a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 nap (2020. július 5.) közötti időszakban 
lejárt vezetői engedély érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig tekinthető érvényesnek. 
Ez a szabály egyaránt alkalmazandó az okmány és az egészségügyi alkalmasság érvényességére is. 
 
A forgalmi engedély érvényességének tekintetében fenti törvény hatálya kizárólag a magánszemély 
tulajdonában lévő, magyar hatóság által forgalomba helyezett és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre 
terjed ki! 
 
Ez a kedvezmény tehát nem vonatkozik a külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel rendelkező járművekre, 
valamint a magyar ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkező (pl. SP rendszám) járművekre, 
továbbá az egyesület vagy jogi személy tulajdonában / üzemeltetésében lévő járművekre. 

12. EGYÉB  PROCEDÚRÁK 

12.2 Rajt és Célceremónia lebonyolítása: 

A célceremónia során a céldobogóra az alábbi sorrendben hajtanak fel a versenyzők: 
-  RALLY1: abszolút 5-4-3-2-1, MSR: absz. 3-2-1 RALLY1-ORC: abszolút 5-4-3-2-1; majd ezt követően érkezési 
sorrend szerint folytatódik a ceremónia Bajnokságoktól és kategóriáktól függetlenül 

12.3 Megengedett korai érkezés:  

   Rally1, ORC, MSR, HIST, MSRHA, Rally2, SRP: IE/ČK/TC 0E, IE/ČK/TC 0C 
   Rally1, ORC, MSR, HIST, MSRHA:                             ČK/TC 9C  9E 
   Rally2, SRP                                                           ČK/TC 6C  6E 

12.5 Szuper rally: 

RVSZ VIII. fejezet 6.8 pontja szerint (Rally2) 
MSR, MSRHA, SRP - nincs 
R1/ORC/HIST: nincs 

12.7 Baleseti és biztonsági követelmények: 

A rendezvény elsősegély telefonszáma:   +36 30 935 3763    (HUN),  +421 904 297 344  (SVK) 

13. HIVATALOS SZEMÉLYEK AZONOSÍTÁSA 

Tolmácsok: narancsszínű mellény Tempus Rally 
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14. DÍJAK 

MSR   
- abszolút értékelés (kizárva géposztály 1)1-3. helyezett páros mindkét tagjának 
- géposztály értékelés1-3. helyezett páros mindkét tagjának 
- 2WD értékelés1-3. helyezett páros mindkét tagjának 
- Junior értékelés1-3. helyezett páros mindkét tagjának 
 
MSRHA  
 - abszolút értékelés (kizárva HK4 és HK5)1-3. helyezett páros mindkét tagjának 
 
SRP  
- abszolút értékelés:1-3. helyezett páros mindkét tagjának 
- géposztály értékelés: 1-3. helyezett páros mindkét tagjának 
 
FIA CEZ Rally Championship 
- CEZ1: 4WD + RGT cars + 2WD over 2000 cc gépjárművek értékelése - 1. helyezett páros mindkét tagjának 
- CEZ3: 2WD járművek értékelése - 1. helyezett páros mindkét tagjának 

FIA CEZ Historic Rally Championship  
- 1-4. Kategória 1. helyezett páros mindkét tagjának 

  

2. sz. melléklet: PÁLYABEJÁRÁS IDŐTERVE, ELŐÍRÁSOK 
 

Itiner átvétel után R1/MSR/ORC/HIST/MSRHA: 2020. 07. 17. 12:00-tól 
R2/ SRP 2020. 07. 17. 14:00-tól 

 
Korlátozások: RALLY1, MSR, RALLY1-ORC, HIST, MSRHA, R2 
Bátonyterenye-Mátaraalmás (GY2,GY4) Mátraalmás (GY2, GY5, GY8) 2020.07.18. 07:00-16:00, áthaladás 3x, 
csak itiner szerinti menetirányban, sportbírói ellenőrzés mellett. 
 

2.5 GPS berendezések beszerelése 
 

A Rendező felhívja a Rally2/SRP nevezők figyelmét, hogy számukra is az itiner átvételét követően, tehát már 
pénteken kerül lebonyolításra a pályabejárás! 
 
A GPS rendszert a versenyzők a Technikai  itiner átvételen kapják meg. 
Használati leírása a versenyre vonatkozóan: 7. sz. melléklet. 
A pályabejárásra a külön NINCS GPS berendezés! 

 
3. sz. melléklet: VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ- MSR, MSRHA, SRP 

  

 

               

Szántó Gabriel 
+421 911 824 372 
szanto@rsnet.sk 

5.sz. melléklet: SZERVIZPARK ÉS TANKOLÓZÓNA, JÁRMŰVEK 

5.1 Szervizpark 

Nyitvatartási idő: 
2020.július 17. péntek 12:00 – 21:00 
2020.július 19. szombat 08:00 – 22:00 
2020.július 18. vasárnap 05:00 – 23:00-ig  
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7. sz. melléklet: GPS rendszer 

7.1 GPS berendezés használata 

Az RSB GPS nyomkövető rendszer használatát írja elő a STEELVENT SALGÓ RALLY 2020 verseny minden indulója 
részére. A GPS berendezést a versenyzők a Technikai  itinerátvételen kapják meg. A berendezés használata, 
szabályszerű üzemeltetése a verseny teljes időtartama alatt, kötelező! A GPS berendezést a versenyautóban az IE/TC 
0F Parc Fermé KI 0 Szerviz KI állomáson ellenőrzik. 
 
 
 
A fenti 1. sz. Végrehajtási utasítás engedélyezés alatt. 
 
 
 

Adamovits Márk sk. 
Rendező Bizottság vezetője 

7 
 


