RSB KÖZLEMÉNY

JEGYZŐKÖNYV
Mely készült 2017.05.08.-án, a Székesfehérvár Rallye pályainspekciója alkalmával.
Jelenlévők – Berényi Ákos, Holczer Dániel, Wirtmann Ferenc -, megállapítják, hogy a rendező
a korábbi egyeztetések ellenére a pályainspekción nem jelent meg, ezért
újbóli pályainspekciós eljárás lefolytatása szükséges.
A pályainspekció alkalmával a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi hiányosságok
kerültek megállapításra:
1. Az ORB es Historic Pályabejárás időtervének módosítása szükséges. Kérjük az ORB
mezőnyének a versenyt megelőző csütörtöki napon a közutak tekintetében a pályabejárást
lehetővé tenni.
2. Itiner átvétel időpont módosítás az 1.pontban jelölt pályabejáráshoz igazítani.
3. Az Árkipuszta (gyors 2,4) első 2,5 km szelvényének (kőhányás elág-ig) útkarbantartás és
aszfaltozás szükséges, valamint a patkavédelemről fokozottan gondoskodni kell. A gyorsasági
szakasz teljes hosszában kátyúzás szükséges.
4. A Csákberény (gyors 5,7,10) utolsó 2,5 km szelvényének (kőhányás elág-tól) aszfaltozás,
javítás szükséges, valamint a patkavédelemről fokozottan gondoskodni kell. A gyorsasági
szakasz teljes hosszában kátyúzás szükséges.
5. A Historic Rallye mezőnye csak a vasárnapi versenynapon vesz részt a rendezvényen.
A rajtolásuk a rallye2 mezőnye előtt.
6. Társrendező státuszát kérjük rendezni.
7. A Szervizpark végleges helyszínét kérjük megjelölni!
8. Felügyelők: Dr. Szél Attila, Móni István, Ladi István (SK)
9. MNASZ RSB megfigyelő: Bernhardt János

10. A pénteki napon a technikai átvételek után, - kötelezően -, a már működő szervizparkban
kerüljenek elhelyezésre a versenyautók. A technikai átvételt követően a kötelező
szervizparkból csak külön versenyigazgatói engedéllyel vagy menetlevéllel lehet kilépni
kizárásig terjedő büntetés terhe mellett.
11. A kiírásból hiányzik a kupa értékelés (Lada Kupa) (R2 2WD kupa)
12. 4. számú mellékletet kérjük csatolni: MNASZ/RSB lökhárító (7*40cm) www.rallyesport.hu
13. Itiner kiadás a Historic es a Rallye2 szamara szombaton 07:00-tol 16-ig
14. Adminisztratív átvétel a Historic es a Rallye2 szamara szombat 13:00-tól - 19:00-ig
15. Kötelező csapatvezetői és versenyzői eligazítás nincs.
Kérjük fenti intézkedéseket haladéktalanul eszközölni, a kiírás és az útvonallap javított
változatát haladéktalanul megküldeni.
A megismételt pályainspekció időpontja: 2017.05.10. 10:00 melynek díjtáblázat szerinti díját
kérjük átutalni.
Az RSB ez úton is felhívja a rendező figyelmét, hogy kösse meg az MNASZ által megküldött
versenyszervezői szerződést, valamit haladéktalanul tegyen eleget az RSB által megállapított
kaució befizetési kötelezettségének!

Sporttársi üdvözlettel:

Berényi Ákos
Rallye szakág vezető

