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1. Chief Medical Official: 2019/05/10 Dr. Antal Tamás
Versenyorvos:  2019/05/11 Dr. Molnár Anett

2. Competitors Relation's Officer: 
Versenyzői Összekötő: 

Csató Attila +36 20 971 88 85

3. Chief of Timekeeping/ Értékelés Vezetője: Glück Csaba

4. Refuelling is alowed in the service park at the own place with additional 
extinguisher prescence. There is no Petrol station in the road section and no 
refuelling zone is established for the event.
Tankolás a szervizparkban engedélyezett a saját helyen tűzoltó palack 
bekészítéssel. Benzinkút az etapon nincs és külön tankoló zóna sem kerül 
kialakításra.

5. Race time is GPS time. (GMT+2 H.) Versenyidő a GPS idő. (GMT+2 Óra)

6. Early arrival is permitted at the TC’s end of each day/Leg.(PF entry)
Korai érkezés engedélyezett a napi szakasz végi időellenőrző állomásokon. (PF 
beállás)
These TCs are marked with * (asterix) on the timecard. Ezen állomások 
menetlevélen * -al vannak jelölve.

7. The organizer providing an additional award for the first 6 overall fastest 
competitors of the event. (Car, Moto, Quad, SBS, Buggy). 



A versenykiírástól eltérően a rendező különdíjjal értékeli az autós-, motoros-, 
quados és SBS Buggys mezőny összevonásával a rendezvény első hat 
leggyorsabb versenyzőjét.

8. The 1000 year old Town of Kemenesmagasi offers a special award for the 
fastes woman of the Event. Az 1000 éves Kemenesmagasi különdíjat ajáln fel a 
leggyorsabb hölgy versenyzőnek.

9. The organizer providing an additional award for the first 3 Dacia Duster’s 
competitors. A rendező különdíjjal értékeli az első három Dacia Dusterrel 
versenyzőket.

10. The past rainy days (100 mm) created some damages in route, what put us 
in a challenging situation. Unfortunately, we cannot provide the route for now, 
only at the administrative check. The organizing committee are continuously 
working, checking alternate options and possibilities to ensure the best available 
solution. Thank you for understanding.

Utóbbi napok heves esőzései (100 mm) jelentős kárt tettek az útvonalban. Ezért 
az útvonal lapot majd csak az adminisztrativ átvátelen tudjuk kiadni . A 
rendezőség folyamatosan dolgozik és több lehetőséget is mérlegelnek, hogy a 
legmegfelelőbb megoldást tudják meghozni. Köszönjük a megértést és a 
türelmet.

11. Administrative and Technical Schedule
Please see in the attachment. Csatolva.

Please, comply with the above mentioned shedule and be on time, becasue the 
timetable is extreamly tight.  
A kiadott Adminisztratív- és Technikai Átvételek időpontjait kérjük figyelmesen 
betartani
mert az időterv nagyon szoros.

12. Car technical Check Location / Autós technikai átvétel helye: 

Magyargencs, Petőfi u. 115. - Tűzoltó garázs. Megközelítése az Ady utca felől!
Magyargencs, Petőfi street. 115. – Fire Service Garage. Enty from Ady Endre 
Street

1 Attachement. Administrative and Technical check times.

Veszprém, 2019.05.08.

-------------------------------------------------
Garamvölgyi Zoltán
 Organizer / Rendező


