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Kedves Versenyzők! 

A Szakági Bizottság köszöni a tegnapi Nyílt Szakági Értekezleten való megjelenéseteket és 

aktív munkátokat. A szabályismereti vizsgalapokat Cselényi Balázs és a vizsgáztatók 

kijavították, mellékelten megtaláljátok az eredményeket. 

     Rallycross 

97-en írtak rallycross tesztlapot!!!! 

A mai szabályismereti vizsga mindenkinek sikerült. 

30 pont volt az elérhető, az alábbi eredmények születtek. 

30 pontos        12 db 

29 pontos        24 db 

28 pontos        20 db 

27 pontos        13 db 

26 pontos        8 db 

25 pontos        16 db 

24 pontos        4 db 

A javítások alatt pár hiba többször ismétlődött, valamint páran „súlyos” hibát vétettek, ezeket 

név nélkül leírnám, hogy mindannyian tanuljatok belőle: 

- Döntő futamban mindig három sorból van a rajtolás. 

- aki a célon áttolja az autóját, azt kizárják a futamból. 

- Visszaintett rajt vagy piros zászló esetén mindig a rajthelyre kell hajtani, kivéve, ha a 

bírók más utasítást nem adnak. Aki azelőtt a depóba megy, hogy erre engedélyt kapna, 

azt Parc Ferme szabályok megsértése miatt KIZÁRJÁK az adott futamból. 



- Off-Road versenyeken zöld zászlót soha nem használunk.  

- Továbbra is él a tavaly bevezetett szabály, hogy aki (korai rajtot kivéve) utolsó 

figyelmeztetést kap az 1, aki kizárást az 2 pontot kap, és akinek év közben 5 pontja 

összegyűlik azt a szakág vezetés egy OB futamtól eltiltja. 

 

Autocross 

31-en írtak autocross tesztlapot!!!!!!! 

A mai szabályismereti vizsga mindenkinek sikerült. 

30 pont volt az elérhető, az alábbi eredmények születtek. 

30 pontos      5 db 

29 pontos      8  db 

28 pontos      13 db 

27 pontos       2 db 

26 pontos       1 db 

25 pontos       1 db 

24 pontos        1 db 

A javítások alatt pár hiba többször ismétlődött, valamint páran „súlyos” hibát vétettek, ezeket 

név nélkül leírnánk, hogy mindannyian tanuljatok belőle: 

- Aki nem tud az edzéseken egy kört sem teljesíteni, azoknak Felügyelő Testületi 

engedélyt kell kérni, hogy rajtolhassanak az előfutamban 

- Parc Ferme a leintetteknek kötelező, nem a rajthoz álltaknak  

- Megismételt futamnál nem lehet új rajthelyet választani 

- EB futamon a kiugrás döntőben -5 bajnoki pont, másodszorra ha ugyanaz a versenyző 

kiugrik akkor kizárás. 
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