
 
   

 

 

2019 FiA Rallycross CeZ Championship & Hungarian National Championship           

 

From   Clerk of the Course      Document 1 

To  All Competitors      Date 27 September 2019 

         Time   13:00 

 

Title   Event Notes 

Description  Event Notes 

1. Drivers’ Briefing: Sunday 7:45AM Location: Building of Driving Centre 

2. Execution 

Free Practice: Two Free Practice sessions will be held. All drivers have the opportunity for a one-one 

practice run. All divisions are lined up in different rows in the pre grid. Duration: 4 laps 

Warm Up: Durations 2 laps 

Qualifying Heats: Three heat sessions will be held. Duration: 4 laps 

SemiFinals: Duration 6 laps  

Finals: Duration: 6 laps  

The order of the divisions during the Qualifying Heats and finals are the following:  

Junior Kupa, Swift Kupa, Astra Kupa, Hankook Racer Cup, MX5 Kupa, Magyar Kupa, 

SuperTouringCars-1600,  SuperTouringCars -2000, SuperTourinCars +2000,  Super1600, SuperCars. 

All divisions have to gather in the pre grid together. 

3. Others 

• Please bear in mind, that leaving the track will take place at Marshall Post 3, please 
look it up on the track plan!  

• Please bear in mind, that the event will be held with JOKER LAP. Please adhere to the 
rules of JOKER Lap. 

• Please bear in mind, that the penalty of false start is “2 x JOKER LAP” during Heats, 
SemiFinals & Finals! 

• Please bear in mind, that cannot choose the start position during the Heats, 
SemiFinals & Finals! 

• The location of the Parc Ferme is displayed on the track plan. 

• Flag signals are according to FIA appendix H and Off-Road regulations. 

• Speed limit in the paddock is 5 km/h. 

• Please bear in mind, that the tyres can only be cleaned in the designated area!  

• We kindly drag your attention to the fact, that for environment protective reasons all 
mechanical works in the paddock have to be done on a 4x5m tarpaulin. All drivers 
must have a minimum 5 kg fire extinguisher in the paddock. 

• Time schedule, track plan and entry list can be viewed on the Official Notice Board. 

• Motorbike, scooter and quad mustn’t be used. 
 

1. Versenyzői eligazítás: Vasárnap 7:45 Helyszíne: Vezetéstechnikai centrum épülete 



 
   

 

 

2. Lebonyolítás 

Szabadedzés: Két szabadedzés kerül megrendezésre.  

Minden versenyzőnek szabadedzésenként egyszer van lehetősége használni a pályát. Minden 

kategória külön sorban gyülekezik az előkészítőben. távja: 4 kör 

Warm Up: távja: 2 kör 

Előfutamok: három előfutam kerül megrendezésre, távja: 4 kör 

Elődöntők: távja: 6 kör 

Döntők: távja: 6 kör  

Kategóriák sorrendje az előfutamokban és a döntőben:  

Junior Kupa, Swift Kupa, Astra Kupa, Hankook Racer Cup, MX5 Kupa, Magyar Kupa, 

SuperTouringCars-1600,  SuperTouringCars -2000, SuperTourinCars +2000,  Super1600, 

SuperCars. 

 A kategóriák egyben kell, hogy gyülekezzenek a rajtelőkészítőben. 

3. Egyéb 

• Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a kiterelés az 3-as posztnál lesz. 

• Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a verseny JOKER körrel kerül lebonyolításra, 
ennek szabályait kérjük betartani.  

• Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a korai rajt büntetése „2 x JOKER LAP” az 
előfutamok, elődöntők és döntők során is! 

• Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy mind az előfutamok, mind az elődöntő és 
döntő futamok során rajthelyet nem lehet választani. 

• Zászlójelzések az FIA H függelék és az Off-Road szabályok szerint. 

• Depóban a megengedett sebesség 5 km/h. 

• Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a gumik tisztítása csak az erre kijelölt helyen 
megengedett!  

• Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a depóterületen a környezetvédelem miatt 
min. 4x5m ponyván kell szerelni, minden versenyzőnek min. 5 kg-os tűzoltó 
készüléket kell rendelkeznie a depóban.  

• Időterv, pályarajz és nevezési lista a hirdetőtáblán megtalálható. 

• Motorkerékpár, robogó, quad használata a depó területén tilos. 
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