
Amatőr Terep-rally túra a világkupán!!!

Januárban kényelmes fotelből nézed a Dakart, de dúl benned a versenyszellem? 
Gyere és próbáld ki magad a HunGarian Baja világkupa versenypályáján!
Pattanj be imádott terepjáródba és irány Veszprém!
Éld át a tereprally érzést, s kapj rá az ízére – méresd meg magad ugyanazon pályán, amelyen a 
legnagyobb Dakar-menők is versenybe szállnak!
Azzal nyerj, amid van!
HunGarian Baja – Augusztus 10-13. Veszprém

XCOUNTRY     RALLY     TOUR      

A Garzone R.O.P. Kft. a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség tagjaként megszervezi a HunGarian
Baja terep-rally Világkupa futamot mely rendezvény keretében XCOUNTRY RALLY TOUR néven
terepjárós átlagsebesség tartó túrára hívja a szakág után érdeklődőket. Az XCOUNTRY RALLY
TOUR legfőbb célja a Terep-rally szakág bemutatása, alapismeretek elsajátítása és utánpótlás
nevelés a Magyar Világkupa futam idején és pályarészletein, többszörös Magyar Bajnok
instruktorok segítségével az alábbi feltételekkel:

AZ XCOUNTRY RALLY TOUR ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

1. AZ XCOUNTRY RALLY TOUR IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE
Időpont: 2017. augusztus 12. 7:00-20:00
Helyszín:        Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtér

A rendezvény központja  megegyezik a Terep-rally Világkupa futaméval, de a túra szakaszok
össztávja lényegesen rövidebb (max. 100 km), mint a Terep-Rallye versenyzőké.

2. Az XCOUNTRY RALLY TOUR AUTÓI
Az XCOUNTRY RALLY TOUR-ra regisztrálható minden olyan négykerék-hajtású, 3500 kg
maximális össztömegű, B kategóriás jogosítvánnyal vezethető, zárt karosszériás gépjármű, amely
az alábbi paramétereknek megfelel:
2.1 A jármű motorja:
- A közúti forgalomban engedélyezett motorok használhatóak.



2.2 A jármű kötelezően:
- Rendelkezik a közúti közlekedésben való részvételhez szükséges engedélyekkel, biztosításokkal 
és jelzésekkel.
- A közúti közlekedésben való részvételhez  szükséges  kötelező felszerelésekkel.  (EÜ  doboz, 
Elakadás jelző háromszög, Láthatósági mellények)
- A gumik mérete és mintázata tetszőlegesen választható, azonban a szerelt kerekek gumijainak 
futófelülete a kerékjárati ívek külső, függőleges síkjaiból nem lóghat ki.
- Rendelkezik  2  db  sérülésmentes,  működőképes,  legalább  3-pontos  biztonsági  övvel.  (A 
biztonsági övek rendeltetésszerű használata kötelező.)
- 1 db, minimum 2kg-os töltősúlyú, érvényes tűzoltó készülékkel van felszerelve. (fixen rögzítve)
- 1 db, a szerelt kerekekkel megegyező méretű és mintázatú pótkerékkel rendelkezik, amely a
gyári helyén vagy a csomagtartó részben van rögzítve úgy, hogy minimum 25G lassulásnál sem
mozdul el.
- Rendelkezik  a  járműhöz  méretezett,  üzemképes  emelő  szerkezettel  és  a  kerékcseréhez 
szükséges szerszámokkal.
- Rendelkezik minimum 5 tonna teherbírású és minimum 8 méter hosszú vontatókötéllel.
- Rendelkezik vontatási pontként – a jármű elején és hátulján – használható fixen rögzített 
vonószemmel.
- Rendelkezik mindkét oldalon visszapillantó tükörrel.
- Rendelkezik legalább 2 db 150 l-es erős szemetes zsákkal.

2.3 A járműben ajánlott:
- Méterszámlálására alkalmas berendezés beszerelése és annak használata.
- Alapvető szerszámok zárt dobozban és fixen rögzítve.
- Ásó/lapát fixen rögzítve.
- Homok trepni fixen rögzítve
- Óra
- Kesztyű

2.4 A jármű jelzései:
- A jármű mindkét oldalán - az A-oszlop előtt, jól látható helyen - fel kell tüntetni a rendezvény ideje
alatt a járműben helyet foglaló regisztrált résztvevők nemzetisége szerinti nemzeti zászlót és azok
nevét, a járműétől eltérő színnel. Mindig az adott oldalon ülő résztvevő nevét kell felülre írni.
A betűk mérete: 4-6 cm magas „ARIAL” betűtípus.

2.5 A jármű nem sérti a hatályos magyar közlekedési jogszabályokat, valamint a technikai
ellenőrök a technikai átvételen rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell minősíteniük.
Továbbá a szakág által előírt GPS berendezéssel és annak tartozékaival el van látva. Minden a
belső térben utólag felszerelt eszközt vagy tárgyat úgy kell rögzíteni, hogy azok biztonságosak
legyenek, esetleges baleset során sérüléseket ne okozzanak.

3. Az XCOUNTRY RALLY TOUR-BAN KÖTELEZŐ ÖLTÖZET
A túra szakaszokon zárt öltözet és minimum E-jelzésű bukósisak viselése kötelező.

4. Az XCOUNTRY RALLY TOUR-BA REGISZTRÁLHATÓ SZEMÉLYEK

4.1 Az XCOUNTRY RALLY TOUR rendezvényre regisztrálható, illetve a túrán részt vehet, mint
járművezető: B tipusú érvényes vezetői engedéllyel (a továbbiakban: jogosítvánnyal) rendelkező
résztvevő. Navigátor számára a jogosítvány nem szükséges de a minimális magasság 150 cm,
valamint fiatalkorú esetében szülői / gondviselői hozzájárulás kötelező. Az XCOUNTRY RALLY
TOUR-on való részvétel feltétele az érvényes vezetői engedély (csak a járművezetőnek), valamint
a túra megkezdése előtti kötelező szabályismereti eligazításon való személyes részvétel.



A szabályismereti eligazítás időpontja és helyszíne:
Időpont: 2017. augusztus 12. 10:00
Helyszín: Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtér

5. AZ XCOUNTRY RALLY TOUR REGISZTRÁCIÓS DÍJA
2017. július 24. előtti regisztrálás és befizetés esetén: 99.060 Ft
2017. július 24. utáni regisztrálás és befizetés esetén: 127.000 Ft

Minden nevezési díj befizetésnek meg kell történnie 2017. augusztus 1-ig.

FIZETÉS:

GARZONE R.O.P Kft.
H-8200 Veszprém, Eszterházy Antal utca 7-9.
e-mail: info@hungarianbaja.com  

UNICREDIT Bank Hungary Zrt.,
Bankszámlaszám: 10918001-00000047-68630000
IBAN N°: HU52 1091 8001 0000 0047 6863 0000
SWIFT kód: BACXHUHB
megjegyzés: „HUNGARIAN BAJA 2017 REGISZTRÁCIÓ (PILÓTA NEVE)”

A     regisztrációs     díj     tartalmazza:      
- Megkülönböztető matricák
- Itiner a túra teljes nyomvonalára
- GPS nyomkövető rendszer és beszerelő kit bérleti díj
- 1 db szervizjármű belépő + 20 m2 szervizterület
- XCRT Instruktorok
- emléktárgyak, különdíjak

A teljes túra várható hossza: max. 200 km 
A speciál szakaszok darabszáma: 2
A specál szakaszok össztávolsága: max 100 km
A Rendező az XCOUNTRY RALLY TOUR résztvevőinek számát 20 járműben maximálja!

Szállás  igényekkel  kapcsolatos  segítség  kérést  2017.  július  15-ig  (minőség,  létszám, 
éjszakák száma, ellátás megjelölésével) az alábbi címre lehet küldeni: 
alexandra@hungarianbaja.com  

6. AZ XCOUNTRY RALLY TOUR ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA
Az  XCOUNTRY RALLY TOUR  időben  eltolva  de  azonos  helyszínen  vesz  részt  az  autós /
kamionos / motoros / quados / side by side buggys nevezőkkel.
Az XCOUNTRY RALLY TOUR rendezvény lebonyolítási váza az alábbiak szerint alakul:

2017. augusztus 12.
7:00 – 9:00 Regisztráció, Adminisztratív- és Technikai átvételek
8:00 – 9:15 Technikai átvétel után a járművek beállása a kijelölt zárt parkolóba (Parc Fermé)
9:30 Instruktor Eligazítás (az XCOUNTRY RALLY TOUR számára)
10:00 Meghatározott átlagsebességű tájékozódás fejlesztő feladatsor teljesítése a

HunGarian Baja Terep-rally Világkupa versenyzői által használt szelektív szakasz
részletén. - max 50 km.

13:00 Napközbeni szerviz, tankolás az itinerben jelzett üa. töltő állomásokon
17:00 Meghatározott átlagsebességű tájékozódás fejlesztő feladatsor teljesítése

aHunGarian Baja Terep-rally Világkupa versenyzői által használt szelektív szakasz
részletén. - max 50 km.

20:00 Célba érkezés, Napi értékelés, Díjkiosztó
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Az XCOUNTRY RALLY TOUR meghatározott átlagsebességű tájékozódást fejlesztő
feladatsorának elvi lebonyolítása a következő:
A HunGarian Baja Terep-rally Világkupa versenyzői számára kijelölt szelektív szakaszokon vagy
annak egy részletén a rendező határozza meg azt a szakaszt amelyen Az XCOUNTRY RALLY
TOUR résztvevői tájékozódási és vezetéstechnikai feladatokat végezhetnek. Ezen a szakaszon a
rendező és a vezető  instruktor egyeztetése után a világkupa versenyzők átlagsebességének
figyelembe vételével határozzák meg az XCOUNTRY RALLY TOUR csökkentett
átlagsebességének mértékét. Az itt megadott átlagsebességhez legközelebb teljesítő résztvevő
lesz az adott szakasz győztese. A kijelölt szakaszokon az On-line GPS nyomkövető segítségével,
a versenyirányítás folyamatosan ellenőrzi az XCOUNTRY RALLY TOUR résztvevőit és az  előre
nem közölt GPS pontokon méri az aktuális átlagsebességet amelyet az értékeléshez felhasznál.
A rendezvényen kijelölt meghatározott átlagsebességű szakaszok eredményei, valamint az
azokat összekötő (etap)útvonalak késései vagy korai érkezései határozzák meg az
XCOUNTRY RALLY TOUR értékelését a rendezvény végén. 

A szabályok be nem tartása esetén a sportbírók vagy a technikai ellenőrök jelentése alapján a
vezető instruktor dönt a fegyelmezetlen résztvevő további sorsáról de indoklással dönthet az
azonnali kizárásról is.
Ilyen például:
- A Túra Instruktor utasításainak be nem tartása
- A sportbírók utasításainak be nem tartása
- Ön- és közveszély okozása
- Alkohol és / vagy drog fogyasztása
- A biztonsági szabályok be nem tartása
- Sebesség korlát túllépése
- Meghatározott átlagsebességű tájékozódási feladatsor fegyelmezetlen végrehajtása
- Indokolatlan gyorshajtás
- Etikátlan, sportszerűtlen magatartás
- Szándékos, hanyagságból eredő kár okozása, szemetelés
- A rendezvény időtervét negatívan befolyásoló mértékű késés

Rendezvényigazgatói és XCRT Instruktori utasításra a túraútvonalon szolgálatot teljesítő
pályabiztosító személyzet bármikor megszakíthatja az XCOUNTRY RALLY TOUR résztvevőinek
túráját, mely személyek utasításait a rendezvény ideje alatt mindenki köteles betartani.

7. XCOUNTRY RALLY TOUR ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA
Az első, a második és harmadik helyezett tiszteletdíjazásban - mely minden esetben serleg - 
részesül.
A  díjak  átadása  a  HunGarian  Baja  Terep-rally  Világkupa  futam  számára  a  Veszprém  – 
Szenkirályszabadja Repülőtéren felállított céldobogón történik 2017. 08. 12-én 20:00-tól.

Regisztrációs nyomtatvány on-line kitöltése:

http://www.hungarianbaja.com/nevezok/nevezesi-lap/  

További információk:

http://www.hungarianbaja.com/nevezok/  

info@hungarianbaja.com  
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