
 
 
 

Date / dátum: 5.9.2016 Čas:                      10:00 
Subject / predmet 
tárgy: 

Bulletin No. 1 / Vykonávacie nariadenia č. 1 
1 sz. Végrehajtási utasitás / rendező 

Dokument č.:        1.1 

From / od / kitől: Organiser / organizátora Počet strán:          1 
To / komu /kinek: All competitors / všetkým súťažiacim / Összes nevező-versenyző Prílohy:                   - 
 

 

Bulletin No.1 was approved by SAMŠ, on Monday, 5.9.2016 
 
 

Supplementary regulations are changed and added / Zvláštne ustanovenia sa menia a doplňujú: 
 

2.5    Stewards of the Meeting / Športoví komisári / Felügyelő Testület 
Member / člen / tag    Faluvégi Péter  Sztankovics Györgyi  /HUN 

 
2.6    Observers and Delegates / Delegovaní činovníci / Megfigyelők és delegált tisztségviselők 

Technical delegate MNASZ / technický delegát MNASZ / MNASZ Technikai delegált    
Feind Gábor  Tüskés László /HUN 

2.7    Senior Officials / Hlavní činovníci 
Competitor´s Relation Officers / starostlivosť o jazdcov / Versenyzői összekötő 
      Mozner Radovan ml./SVK (+421 905 587 699), Rádli József /HUN 

 
9.3    Specific and national restrictions – speed limit / Špecifické a národné obmedzenie - obmedzenia rýchlostí 

 Speciális és/vagy nemzeti előírások – sebesség korlátozás a gyorsasági szakaszokon 
9.3.1 Number of SS passages during reconnaissance is limited on 3 passage, except SS Rožňava (circuit SS with 4 
rounds), where only one passage is allowed.  
/ Pri obhliadke trate sú povolené maximálne 3 prejazdy RS okrem RS Rožňava (okruhová RS so 4 kolami), na 
ktorej je povolený jeden prejazd. 
/ A gyorsasági szakaszokon a rendező maximum 3 alkalommal való áthaladást engedélyez a versenyzőpárosok 
részére; kivéve GY Rožňava (kör jellegű gyorsasági, amely 4 kör) – csak 1 alkalommal. 

 
Appendix 1: Itinerary / Časový harmonogram RS / Útvollap 
The itineraries described in the Road books and published on the official rally website are valid. 
/ Platí časový harmonogram RS zverejnený v itineráry a na oficiálnej webstránke organizátora. 
/ A módosított útvonallapot az Itiner tartalmazza és a verseny hivatalos weboldalán megtalálható. 
 
Appendix 4: Competition numbers and advertisings / Štartové čísla a reklamy / Rajtszámok és reklám: 
- Optional advertising / Voliteľná reklama / Rendezői reklám: A: “MAREX, L Racing”,    B: “Energy Oil, Incognitel” 
 
 
 

Gabriela Szczeczinová 
Chairman of the Organizing committee 

 
 
 


