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A COVID-19 VILÁG JÁRVÁNYRA VALÓ TEKINTETTEL: 

A RENDEZŐ FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZÓDIK ILLETVE TÁJÉKOZTATÁST AD A VERSENY RÉSZTVEVŐI 

ÉS A NÉZŐK RÉSZÉRE AZ ÉPPEN AKTUÁLIS MAGYARORSZÁGI VÉDEKEZÉSI STRATÉGIÁRÓL, ÉS AZ

FIA NEMZETKÖZI SOROZATOKRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS COVID VÉDEKEZÉSI SZABÁLYAIRÓL. 

A VERSENY MAJD AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK 
BETARTÁSÁVAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE 

ORSZÁGOS MEGHÍVÁSOS HILLCLIMB FUTAM 

Sopia-NET Pécs Rally3 az InterCars 
kupáért

Szuhanyik László emlékkupa 
R3 Bajnokság betét futam

A Rendező a Rally3 bajnoki futam biztonságos lebonyolítása érdekében a betét 
futamra érkező nevezéseket előre láthatólag 25 nevezésben korlátozza, mely a 
Rally3 bajnoki futam résztvevői létszáma függvényében a nevezési zárlat után 

pozitívan változhat. 

11. sz. melléklet
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A verseny neve: Sopia-Net Pécs Rally3 az InterCars kupáéert verseny 
országos meghívásos HillClimb betétfutam  

verseny időpontja: 2021. Szeptember 11-12. 

MNASZ engedély száma: Engedélyeztetés alatt 

A verseny rendezője: 
Rendező: Wild Dogs Slalom Kft. Társrendező: Balatonyi Rallye Team 
Címe: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48 7627 Pécs Blaha Lujza u.42. 
Adószáma: 26300496-2-13  18314384-1-02 
Telefon: +36 20/9700-900 +36 20/2233330
E-mail: pecsrally@gmail.com vfts66@gmail.com

A verseny vezetősége: Szervezőbizottság vezetője: Balatonyi Árpád, Kaufmann Mátyás 
Tagok: Balatonyi Krisztián 

Keszthelyi-Pardi Kata  
Király Gábor  
Marsi Szilvia  
Keszthelyi Róbert  

Versenyigazgató: Vida Gizella 
Versenyorvos: OMSZ 
Gépátvétel vezető: Balatonyi Árpád 
Versenyiroda vezetője: Keszthelyi-Pardi Kata   
Biztonsági felelős: R3 versenykiírás szerint 
Időmérés : Pankotai Anita 

1., A verseny időbeosztása: 

2021. szeptember 11. (szombat) : 

1. , VERSENYIRODA működése: 08:00 – 17:00 
Versenyiroda helye: Pécs Expo Center 
Címe: 7632 Pécs, Megyeri út 72. 

2. , Pályabejárási lehetőség: itiner átvétel után 

3. , Itiner felvétel: - versenyiroda 08:00 - 13:00 

4. , Adminisztratív átvétel:  - versenyiroda 08:00 – 13:00 
Egyéni átvételi idők szerint, mely a nevezési lista közzétételével egy időben, 
rendezői közleményben kerül kihirdetésre. 

5, Technikai ellenőrzés: Remeterét kavicsos parkoló  
Helyszíne: 46.11214113758475, 18.186148761046365 

Időpontja: 13:00-15:00 

6. , Rajtlista kifüggesztése:
Helyszíne: ONLINE-HIRDETŐTÁBLA  
Időpontja: 20:00 óra 
Online hivatalos eredményközlő: http://hauserresults.hu 

mailto:pecsrally@gmail.com
mailto:vfts66@gmail.com
http://hauserresults.hu/
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7. , Behajtás a rajtvárakozó helyre: Felvezetéssel történik, versenyigazgató utasítására felvezető autó után.

2021. szeptember 12. (vasárnap) : 

8. , VERSENYIRODA működése: 06:00 – 18:00 
Pécs, Expo Center 
7632 Pécs, Megyeri út 72. 

9. , Verseny rajtja: (1. rsz. versenyautó) 08:40 
(előzetesen tervezett rajt idő, mely a R3 
mezőny nagyságától függően változhat) 

10. , Verseny célja: (1. rsz. versenyautó) 16:15 

11. , Díjkiosztó: A futam teszt jellegű, nem kerül díjazásra, a 
résztvevők emlékéremben részesülnek 

Helyszíne: Remeterét, kavicsos parkoló 

2. A verseny jellemzői:

TESZT FUTAM 
A Pécs Rally3 az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, az FIA Regionális Rally Versenyek Sportszabályzata 
2021, illetve a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által kiírt, az FIA szabályokkal összhangban álló Rally 
Versenyek Szabályai – Rally Bajnokságok Alapkiírásai 2021, az MNASZ Általános Sportszabályzat és Előírások, 
valamint a jelen Versenykiírás alapján kerül lebonyolításra. 
Országos Meghívásos hegyi felfutó (HillClimb), melyen MNASZ licenccel rendelkező (bármely szakágban) 
és licenccel nem rendelkező versenyzők részére kerül megrendezésre, a Rally3 Nemzeti Rallye bajnoki 
futam, betétfutamaként. 

Gyorsasági szakaszok össz távolsága és az útvonal teljes hossza: 

A verseny távja: 29,68 km 
Gyorsasági szakaszok száma: 4 
Gyorsasági szakaszok hossza: 14 km (47%) 

3. Általános szabályok:

A gépkocsiknak meg kell felelniük minimum a rallye3 biztonsági követelményeinek.

4. Nevezések – biztosítás:

A versenyen részt vehetnek azok, akik érvényes vezetői engedéllyel rendelkeznek. 

Előzetesen nevezni lehet: 
2021. szeptember 1-ig 

A kitöltött nevezési lapot e-mailben az alábbi e-mail címre kell elküldeni: 

Balatonyi Rallye Team 

Email: vfts66@gmail.com (kötelező)  

A nevezési díjat az alábbi bankszámlára kell utalni: 
Balatonyi Rallye Team 

K&H Bank Zrt. 10402427-24218593 

Nevezési díj – rendezői reklámmal: 55.000., -Ft (mely tartalmazza az extrém biztosítás díját) 
Nevezési díj nevezési határidőt követő 
fizetés esetén-rendezői reklámmal: 75.000., - Ft (mely tartalmazza az extrém biztosítás díját)  

Versenyen résztvevők személyére szóló extrém biztosítás díja: a nevezési díj tartalmazza 

Versenyen résztvevők kiegészítő kötelező felelősség biztosításának a díja: 8500., Ft 
(adminisztratív átvételen fizetendő) 
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Visszatérítések: azon versenyzők részére, akik a versenyre szabályosan beneveztek, de nevezésüket 
2021. szeptember 6. 12:00 óráig hivatalosan, alapos, méltányos indokkal lemondják a rendező a 
nevezési díj  50%-át visszatéríti a rendezvényt követő 8 napon belül. 

5. Biztosítások leírása:

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja az adminisztratív átvételen fizetendő 
Extrém biztosítást a nevezési díj tartalmazza 

Egyéb információkat lásd: RVSZ 2021 

- A szerviz gépkocsik nem tartoznak a verseny hivatalos résztvevői közé még akkor sem, ha a rendező által
kiadott „szerviz” táblát viselik. Részükre a kötelező verseny felelősségbiztosítás nem érvényes, a
felelősség kizárólag a gépkocsi üzemeltetőjét és vezetőjét terheli.

- A rendező semminemű felelősséget nem vállal a résztvevőkkel kapcsolatos káreseményekért. A
versenyzőpárosok saját kockázatukra vesznek részt a versenyen, de rendező részükre extrém biztosítást
köt.

6. Rajtszámok, reklámok:

A rendező a versenyautók oldalsó-hátsó ablakain 25 cm magasságú narancssárga rajtszámot helyez 
el. Emiatt ezen ablakfelületeken a név feliratokat úgy kell elhelyezni, hogy a rajtszám felragasztásához 
szükséges felületet szabadon kell hagyni! 
A rendező a rajtszámok - az oldalsó ajtókon - alatt és mellett elhelyezendő reklámcsíkokon túl, egyéb reklám 
viselését nem írja elő a gépkocsikon. 
A reklámok szövegét és tartalmát az adminisztratív átvétel kezdetekor teszi közzé rendező a versenyirodán. 

7. Gumiabroncsok:

A versenyabroncsok használata a versenyen megengedett. 
A gumi márka szabadon választható. 

8. Átvételek:

Adminisztratív átvételkor be kell mutatni: 
- a gépjármű okmányait (eredetiséget igazoló okirat pl.:adás-vételi)
- vezető okmányait (érvényes jogosítvány, személyi igazolvány)
- SP rsz. esetén az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és az indítási naplót

Technikai ellenőrzésen be kell mutatni: 

- Versenyző ruházata: 1db versenyzői overáll (min.8856-1986),tűzálló alsóruházat
- Versenyző bukósisakjai: 1db - lejárt homológ,(min: piros címke)
- biztonsági övek: minimum lejárt homológ (max:5 éve lejárt)
- bukócső az érvényes min:R3 szabályok szerint
- 1 db érvényesített –technikai szabályok által előírt méretű– tűzoltó-készülék az autóban (min. 4 kg vagy 2

db 2 kg)
- Rögzített elakadásjelző háromszög, egészségügyi doboz
- SOS/OK tábla
- Áramtalanítókapcsoló használat közben
- 1 db minimum 3x5 méteres szerelőponyva
- 1 db minimum 120 literes szemeteszsák
- 1 db minimum 4 kg-os tűzoltó készülék a szervizpark tartozékaként
A technikai ellenőrzésen csak tiszta, karbantartott gépkocsival lehet megjelenni!

A gépátvételen nem biztonságosnak ítélt versenyutó átvételét az technikai átvevők és a rendező 
megtagadhatja! 

9. Egyéb procedúrák:

Kör jellegű gyorsasági szakasz : nem kerül megrendezésre
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10. Értékelés:

A futamon tájékoztató jelleggel történik időmérés. 

Megtekinthető: online felület 

11. Szervízelés, szervizparkok:

11.1. Szervizpark 
2021. szeptember 11-én: kijelölt szervízterületként 
2021. szeptember 12-én: szervizparkként 

Helyszín: Remeterét, kavicsos parkoló 

A területen éjszakára bent lehet hagyni a gépjárműveket, de kizárólag saját felelősségre. 

2021.szeptember 11-én a szombati napon a parkoló területe, csak SZERVIZ TERÜLETKÉNT  üzemel. 
A versenyautókat az OM mezőnynek nem kell éjszakára a parc ferme területére beállítania. 

Szervizpark talaja: aszfalt és murva 

Szervizautók engedélyezett belépési ideje a szervizparkba: 
Behajtás: 2021.szeptember 11. szombat 08:00 – 17:00 óráig 

2021.szeptember 12. vasárnap 05:00 - 06:00 óráig 

A szervizpark terület a verseny napján a R3 mezőny versenypályájának szakaszán belül található, 
ezért az autókkal való közlekedés, a felvezető autóval történő versenyautók felvezetését leszámítva, 
mely a versenyigazgató utasítására történik, SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES! Ennek a 
szabálynak a megszegése, a teljes meghívásos futam törlésével kerül szankcionálásra.  

A trélerek elhelyezése: 
A szervizterületen kerülnek elhelyezésre. A trélereket kizárólag ezen a területen lehet elhelyezni, 
tárolni. A verseny ideje alatt közterületen trélerek elhelyezése TILOS! A szervizparkokra vonatkozó 
szabályokat az FIA Általános Szabályai tartalmazzák, a szervizparkon belül a legnagyobb 
megengedett sebesség minden jármű részére 20 km/h. A versenyzőpárosokhoz tartozó 
személyzet (szerviz-, segítő-, csapatvezető járművek személyzete) köteles a rally szabályait, illetve a 
tisztségviselők utasításait feltétel nélkül betartani. Mindezen személyek magatartásáért a nevező 
viseli a felelősséget a verseny teljes időtartama alatt. 
A fenti gépkocsik nem tartoznak a verseny hivatalos résztvevői közé még akkor sem, ha a rendező által 
kiadott „SERVICE” stb. matricát viselik.Részükre a kötelező verseny- felelősségbiztosítás nem 
érvényes, a felelősség kizárólag a gépkocsi üzemeltetőjét és vezetőjét terheli. 

11.2. Szervizpark és szervizelés egyéb előírásai 

A rendező minden versenyzőpáros részére kötelezően előírja a szervizelés helyszínén a 
versenyautók alá helyezendő, egy min. 5 x 3 méter méretű ponyva (olaj- és üzemanyag álló lepel) 
használatát! Ezen szabályt megsértő nevezőket 100.000, - Ft pénzbüntetéssel sújtják a Felügyelők. 
A szervizpark területén TILOS a gépjárművek és/vagy szervizterület folyó vízzel vagy magas 
nyomású mosóval történő tisztítása! A gépjárművek tisztítása csak száraz technológiával 
(törlőkendő) vagy tisztító spray-vel engedélyezett. Ezen szabályt megsértő nevezőket 100.000, - Ft-ig 
terjedő pénzbüntetéssel sújtja a Felügyelő Testület. 
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12. Nevező felelőssége:

13. Pályabejárás szabályai:

14. Balesetek esetén alkalmazandó eljárások

A versenyzőpárosokhoz tartozó személyzet ( pl: szerviz gépkocsik személyzete ) köteles a rally szabályait, ill. 
a tisztségviselők utasításait feltétel nélkül betartani. Mindezen személyzet magatartásáért a verseny teljes 
időtartama alatt a nevező viseli a felelősséget. 

Pályabejárás az itinerben megadott menetirány betartásával történhet. Az útszakasz nem lezárt pályának 
minősül, ezért számítani kell szembejövő forgalomra! A szabály ellen vétőket a rajtengedély megvonásával 
bünteti a szervező. A pályabejárás versenyautóval NEM MEGENGEDETT. 
Megengedett maximális sebesség a pályabejárás alkalmával: közúti szabályok szerint  

Ha a versenyen résztvevő versenyző érintett egy olyan balesetben, amelyben egy néző személyi 
sérülést szenved, az érintett versenyzőnek jelentenie kell ezt, az itinerben megjelölt legközelebbi 
rádiós biztonsági pontnak. 
A balesettel érintett jármű vezetője, amennyiben a baleset olyan helyen következik be, ahol nézők 
helyezkedtek el, vagy helyezkedhettek el, köteles a járművel azonnal megállni és körültekintően 
meggyőződni arról, hogy a baleset folyamán megsérült-e, vagy veszélybe került-e valaki. Amennyiben 
igen, köteles részükre segítséget nyújtani. 
Amennyiben személyi sérülés történt, a legközelebbi bírót, vezetőbírót értesíteni kell, és lehetőséghez 
képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről. 
A versenyző a versenyt nem folytathatja, a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével hagyhatja 
el. 
Ha nem tartja be ezt a szabályt, az esemény Felügyelője a felelős versenyzőpárosra büntetést róhat ki, 
amely akár a kizárást is jelentheti. 

Baleseti és biztonsági követelmények 

Baleset esetén alkalmazandó eljárások: 
A balesettel érintett jármű vezetője, amennyiben a baleset olyan helyen következik be, ahol 
nézők helyezkedtek el, vagy helyezkedhettek el, köteles a járművel azonnal megállni  és 
körültekintően meggyőződni arról, hogy a baleset folyamán megsérült-e, vagy veszélybe került-e 
valaki. Amennyiben igen, köteles részükre segítséget nyújtani. 
Amennyiben személyi sérülés történt, a vezetőbírót értesíteni kell, és a lehetőséghez mérten 
gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről. 
A versenyző a versenyt nem folytathatja, a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével 
hagyhatja el. Ha nem tartja be ezt a szabályt, a Felügyelő Testület a felelős versenyzőpárosra 
büntetést róhat ki, amely akár a kizárást is jelentheti. 
Baleseti és biztonsági követelmények: 
Minden résztvevőnek alaposan ismernie kell az FIA Regionális Rally Bajnokságok Szabályai, a 
Versenyzők biztonsága” című 53. pontját. 

Baleset esetén - ahol sürgős orvosi beavatkozásra van szükség –, a balesetet szenvedett 
versenyzőpáros egyik tagjának amennyiben lehetséges, a vörös „SOS” jelzést azonnal fel kell 
mutatni a következő versenyautóknak. 

Minden versenyzőnek, akiknek a piros „SOS” jelzést felmutatták, vagy aki balesetet 
szenvedett autót lát és az OK táblát nem mutatják fel, azonnal és kivétel nélkül meg kell 
állni, és segítséget kell nyújtani. Minden soron következő autónak meg kell állnia. A 
helyszínre érkező autók közül a második autónak tovább kell haladnia, és értesítenie kell a 
következő rádiós pontot. A megállt autóknak egy sávot üresen kell hagyni a helyszínre érkező 
mentőautók részére. Ezen eljárás miatt megállított minden versenyzőpáros egy megfelelő időt 
kap az 52. cikkely alapján. 

A rádiós ponton - amely lehet a STOP állomás is - az alábbi információkat kell leadni: 
- érintett versenyzők rajtszáma
- hány versenyző, vagy néző sérült és hogyan
- hány versenyző, vagy néző szorult be, vagy van az autón kívül
- baleset helye pl. a legközelebbi itiner jel, vagy kilométer
- bármely egyéb alapvető információ, pl. tűz, víz, áramütésveszély.
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A gyorsasági szakaszon megálló minden versenyző köteles kihelyezni az elakadásjelző piros 
háromszögét legalább 50 m-rel a megállásuk helye előtt. Köteles kihelyezni akkor is, ha a gépjármű 
nincs az úton és az út teljesen szabad maradt. 

Olyan balesetek esetén, ahol azonnali orvosi beavatkozásra nincs szükség, vagy műszaki hiba miatti 
megállás esetén a versenyzőpáros egyik tagjának jól látható módon a zöld "OK" jelzést kell felmutatni az 
őket követő versenyautóknak. 

Amennyiben a versenyzők elhagyják a balesetet szenvedett versenyautót, az "OK" jelzést úgy kell 
kihelyezni, hogy azt a többi versenyzőpáros az érkezési irányból tisztán láthassa. 

A rendezvény elsősegély telefonszáma: +36 20 / 966 4699 (versenyigazgató) vagy +36 20 9700 900 
(versenyiroda) 
Amennyiben a versenyző bármilyen okból kiáll a versenyből, köteles értesíteni a rendezőt, vagy a 
versenyző összekötőt 

A versenyből valamennyi kiálló versenyző köteles átadni menetlevelét a legközelebbi ellenőrző állomáson, 
amilyen hamar csak lehetséges. 
Baleset vagy műszaki meghibásodás esetén, a gyorsasági szakaszon félre álló versenyautót menetirány 
szerint megelőzően minimum 50m-el, az érintett versenyzőknek kötelező kihelyeznie az 
elakadás jelző háromszöget az útnak arra az oldalára, amelyiken a kiesett versenyautó található. 

Amennyiben a versenyző kiáll a versenyből, köteles az alábbi telefonszámon értesíteni a rendezőt: 
+36 20 9-700-900

A versenyből valamennyi kiálló versenyző köteles átadni menetlevelét a legközelebbi ellenőrző állomáson, 
amilyen hamar csak lehetséges. 

MINDEN VERSENYZŐNEK BALESETMENTES ÉS EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁN: 

Pécs 2021. augusztus 5. Sikeres és balesetmentes versenyt kíván: 

a szervezőbizottság 
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1.sz melléklet:

Az OM futam mezőnye a Rally3 bajnokság mezőnyét követően rajtol – záró autó+10 perc. 
A Rally3 bajnokságba nevezők létszámától függően változhat a HillClimb időterve is. A végleges 
időtervet                                    a nevezések lezárulását követően adja ki a rendező. 

LÁSZLÓ


