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1) Riaditeľ súťaže upozorňuje súťažiacich, že časy uvedené v zozname pre slávnostné zahájenie súťaže – predstavenie
posádok sú časmi pre ČK A – Service Out. Prejazd na štartovú rampu do ČK B podľa jazdného výkazu.
2) Riaditeľ súťaže informuje súťažiacich o pravidlách pre vzdialenú (remote) servisnú zónu RSZ v Rožňave:
Organizátor vydá pre každé súťažné vozidlo jedno označenie na vozidlo pre dopravu personálu teamu a potrebného
vybavenia a nástrojov do RSZ.
Do RSZ je povolený vstup servisným vozidlám s maximálnou dĺžkou 6,5 m označeným nálepkou Service R.
Vstup servisných vozidiel do RSZ bude možný v sobotu 10.9.2016 už od 13:00 a opustiť priestor je potrebné do 19:00.
Činnosť RSZ:
- trvanie RSZ bude 30 minút pre každé vozidlo
- v RSZ je možná výmena pneumatík a akýkoľvek servis podľa FIA Športových predpisov
- RSZ bude mať pričlenenú zónu značenia pneumatík za ČK na výstupe
- V RSZ môžu na vozidlách pracovať posádka + maximálne 4 členovia teamu na jedno vozidlo. V prípade prioritných
jazdcov alebo súťažiacich s viacerými prihlásenými vozidlami, posádka + maximálne 4 členovia teamu na jedno
vozidlo; personál teamu sa môže vymieňať medzi vozidlami v zóne.
V RSZ je povolené použitie:
- zdvihákov, stojanov pod chassi, rampy, momentových kľúčov, kľúčov na doťahovanie matíc na kolesách, ručných
nástrojov a obyčajnej vody
- vybavenia alebo náhradných dielov a nástrojov dopravovaných v súťažnom vozidle
- nástrojov s akumulátormi včítane potrebného osvetlenia
- pridanie obyčajnej vody pre systémy vozidla, pre ktoré je možné použiť plniace zariadenie
- vybavenia k odvzdušneniu bŕzd a čistiaceho vybavenia a materiál na čistenie vozidla.
Musia sa použiť plachty pod vozidlo.
Je povolené pripojiť súťažné vozidlo káblom k počítaču, ktorý sa nachádza vo vnútri RSZ a prevádzkuje ho ďalšia
osoba (iná ako povolení 4 pracovníci teamu). Táto osoba sa nesmie dotýkať vozidla alebo nejakej súčiastky, ktorá má
byť upevnená na súťažné vozidlo.
V RZS je povolené upevnenie dodatočných svetiel na alebo do vozidla. Dodatočné svetlá, pneumatiky a potrebné
nástroje na ich upevnenie môžu byť dopravované do RSZ v servisnom vozidle.
Akékoľvek vybavenie alebo súčiastky z vozidla sa môžu ponechať v RSZ a odstrániť po odchode vozidla.
3) Riaditeľ súťaže upozorňuje súťažiacich ORB a ORC, že na súťaži sa budú v rádiobodoch používať žlté vlajky v podľa
čl. 40.5 Športových predpisov pre FIA regionálne majstrovstvá.
______________________________________________________________________________________
1) Clerk of the Course warns competitors that the times for the opening ceremony of the competition - presentation of
crews are the times for TCA – Service Out. Passage to the starting podium TC B according to the time card.
2) Clerk of the Course informs competitors about Remote service zone rules (RSZ) in Rožňava:
One vehicle pass per competing car will be issued by the organiser for transport of team personnel and eligible
equipment and tools to the RSZ. Maximum length of the service van, marked by sticker “Service R” in RSZ is 6,5 m.
Entry of the service vans into RSZ will be available on Saturday 10.9.2016 from 13:00 and they have to leave this area
till 19:00.
RSZ activities:
- duration for all cars will be 30 minutes.
- allow changing of tyres supplied from a service vehicle and any service as under these regulations.
- iIcorporate a tyre marking zone after the exit time control.
- crew plus up to 4 team personnel may work in RSZ on one car. In the case of priority drivers or competitors running
multiple entries, the crew plus up to 4 team personnel per car, these team personnel may be exchanged between cars
within the zone.
Whilst in a remote service zone the following is permitted:
- The use of jacks, chassis stands, ramps, wheel nut spanners, torque wrench, hand tools and plain water
- The use of equipment or parts and tools carried on board the competing car
- The use of battery-operated tools including any necessary lighting
- The addition of plain water to the car systems for which a filling device may be used
- The use of brake bleeding and car cleaning equipment/material.
Ground sheets must be used.
It is permitted to have a competition car linked by a cable to a computer that is positioned inside the remote service
zone and operated by an additional person (other than the allowed 4 team personnel). This person may not touch the
car or any parts to be fitted to the rally car.

The fitting of extra lights on or into the car is permitted at RSZ. The extra lights, tyres and the necessary tools to fit
them may be transported to the RSZ in a service car.
Any equipment or parts from the car may be left in the RSZ and removed after the departure of the car.
3) Clerk of the Course warns all ORB/ORC competitors, that Art. 40.5 of the FIA Sporting Regulations for Regional Rally
Championships will be used on rally (yellow flags).

1) A Versenyigazgató felhívja a versenyzők figyelmét, hogy a Versenyzői felvonulás - ünnepélyes megnyitóhoz
megadott idő az IE / TC A - Szerviz KI állomásra vonatkozik. A Rajtdobogó - IE / TC B állomás megközelítése a
menetlevélnek megfelelően értendő.
2) A Versenyigazgató a Rožňava (Rozsnyó) településen lebonyolítandó Kihelyezett Szerviz Zóna (KSZ) szabályairól az
alábbi tájékoztatást adja a versenyzőknek:
Versenyautónként egy szervizjármű behajtása engedélyezett a zónába a csapatszemélyzet és a szükséges
felszerelések, eszközök szállítása céljából. A szervizjármű megengedett legnagyobb hosszúsága 6,5 méter, és
„Service R” matricával kell rendelkeznie. A szervizjárművek a Kihelyezett Szerviz Zónába (KSZ) legkorábban
2016.09.10. szombat 13:00 órától hajthatnak be, és kötelesek azt elhagyni legkésőbb 19:00 óráig.
Kihelyezett Szerviz Zóna (KSZ) szabályai:
- a szerviz időtartama 30 perc minden versenyzőpáros részére,
- a zónába a szervizjárművel szállított abroncsok cseréje, valamint jelen szabályok szerinti szervizelés engedélyezett,
- a zóna magába foglalja a kijárati időellenőrző állomás utáni gumijelölő zónát,
- a zónában autónként a versenyzőpáros és maximum 4 fő csapatszemélyzet dolgozhat minden egyes autón.
Prioritásos vezetők esetében vagy olyan nevezőknél, akik több nevezést adtak le, autónként a versenyzőpáros és
maximum 4 fő személyzet dolgozhat minden egyes autón. Ezen esetben a csapatszemélyzet változhat az autók között
a zónán belül.
A kihelyezett szervizzónában való tartózkodás alatt a következők engedélyezettek:
- Emelők, állványzatok, rámpák, kerékanyakulcsok, nyomatékkulcsok, kéziszerszámok és csapvíz használata;
- A versenyautóban lévő felszerelések, alkatrészek és az eszközök;
- Elemmel működő eszközök, beleértve a szükséges világítást is;
- Csapvíz hozzáadása az autó rendszeréhez, amihez valamely töltőeszköz használata engedélyezett;
- Féklégtelenítő és autótisztító eszközök.
Szerelőponyva használata kötelező.
Megengedett, hogy a versenyautót kábellel egy számítógéphez kössék a Kihelyezett Szerviz Zónán belül, melyet egy
további személy kezel (a megengedett 4 csapattagon felül). Ez a személy nem nyúlhat az autóhoz, vagy annak
felszerelésre kerülő alkatrészéhez. Kiegészítő világítás (lámpasor) fel- és leszerelése engedélyezett. A kiegészítő
világítás (lámpasor), a kerekek és a felszereléséhez szükséges eszközök odaszállíthatók a KSZ-be a szervizautóval. A
versenyautóban szállított bármilyen eszköz vagy alkatrész ott hagyható a KSZ-ben, és elszállítható az autó távozása
után.
3) A Versenyigazgató felhívja az ORB /ORC versenyzők figyelmét a FIA REGIONÁLIS RALLYE BAJNOKSÁGOK
SZABÁLYAI 40.5 pontjára:
40. A VERSENYZŐK BIZTONSÁGA
40.5. A SÁRGA ZÁSZLÓK HASZNÁLATA
40.5.1. A sárga zászló bemutatása esetén a versenyzőnek azonnal csökkentenie kell a sebességet, és csökkentett
sebességgel haladni a gyorsasági szakasz végéig, valamint köteles követni bármely sportbíró, vagy beavatkozó autó
vezetőjének utasításait. A zászlót az összes, a balesetet megelőző rádiós ponton be kell mutatni.
Ezen szabályok megsértését a Felügyelők saját belátásuk szerint büntetik.
40.5.2. Az a versenyző, akinek a sárga zászlót bemutatták, megállapított időt fog kapni arra a gyorsasági szakaszra a
39. pont szerint.

Rastislav Bánoci
Clerk of the course
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