
                              

 

 

Versenyigazgatói Tájékoztató 

 

A Rendezvény Tisztségviselői: 

Sportkommissare:  Peter Schöller 
 Robert Breitfelder 
 Dr. Katalin Toth/MNASZ 

Rennleiter: Thomas Leichtfried 

Rennleiter Stellvertreter: Markus Felbauer / Leo Geyer 

Sekretär der Veranstaltung: Ingrid Papst 

Fahrerverbindungsbeauftragter: Hans Peter Freinberger 

Chef Technische Abnahme: Dieter Kaiser 

Chef Zeitnahme/Auswertung: Chronomoto (Hun) 

Chef Sicherheit: Markus Baumgartner 

Leitender Arzt: Dr. Daniel Grassmann 

Pressechef: Michael Hintermayer 

Sachrichter:  Startlinie Christoph Papst 

Fehlstart Andrea Koci 

 Ines Baumgartner 

(Gegen Sachrichter ist ein Protest nicht zulässig) 

 

  



Időterv Rallycross MJP Racing Arena Fuglau 25./26.06.2022  
 
Időterv  
Péntek,  
(24.06.2022)............. (09:00)   Öffnung des Fahrerlagers  
...................................(12:00)   Öffnung des Sekretariats  
......................(13:00 – 19:30)   Administrative Abnahme (Büro Fahrerlager)  
......................(13:00 – 19:30)   Technische Abnahme (Fahrerlager)  
Szombat,  
(25.06.2022)........   ....(07:15)   Öffnung des Fahrerlagers  
...................................(07:15)   Öffnung des Sekretariats  
...............  .....(07:30 – 08:15)   Administrative Abnahme (Platz)  
..........  .......... 07:30 – 08:15)   Technische Abnahme (Platz)  
...................................(08:20)   1. Sitzung der Sportkommissare  
...............  .....(08:30 – 09:45)   1. Freies Training (4 Runden)  
.................................(danach)   Ziehung Startaufstellung erster Vorlauf  
................................ (danach)   2. Freies Training (4 Runden)  
............................... .(danach)   1. Vorlauf für alle Divisionen  
............................... .(danach)   Start 2. Vorlauf  

ZEITPLAN zweiter Wertungstag  
Vasárnap,  
(26.06.2022). ...........(07:30)    Öffnung des Fahrerlagers  
..................................(07:30)    Öffnung des Sekretariats  
..................................(08:00)    Rest 2. Vorlauf für alle Divisionen  
................................(danach)   Start 3. Vorlauf für alle Divisionen  
................................(danach)   2. Sitzung der Sportkommissare  
.............................. .(danach)   Fahrerpräsentation/Instandhaltung der Strecke  
...................................(13:00)   Start Semifinale/Finalläufe für alle Divisionen  
..............(10 Minuten danach)   vorläufige Preisverteilung (Vorstartbereich)  
...............................................   3. Sitzung der Sportkommissare  
 
Szabad edzések: Minden versenyző edzésenként egyszer állhat rajthoz!  
Versenytáv: Előfutamok 4 körösek, Elődöntő 5 körös és a Döntő 6 körös  
 
 

Versenyhez kapcsolódó előírások:  

Rajtelőkészítő: Minden versenyzőnek a divizió rajtjának megfelelő időben meg kell jelennie a 

rajtelőkészítőben, hogy a sportbírók be tudják állítani a futamokat. Minden versenyző saját maga felelős, 

hogy a rajtelőkészítőbe pontosan érkezzen. Nincs kivételezés, egyetlen indulóra sem várunk. A rajtelőkészítő 

a versenypálya bejárata mellett található.   
 

Cél:  

A célvonalon való áthaladás után Tilos vészfékezni /erősen fékezni.  -> Ennek be nem tartása az adott 

versenyző részére pénzbüntetést von maga után.  
 

A cél után a versenyző lassítva haladjon tovább az első ugratóig és ott azonnal forduljon jobbra a depóba. -> 

A bírói posztról is ezt fogják mutatni.  

Díjátadó:  

A nem hivatalos díjátadót közvetlenül a Supercars döntő leintése után tartjuk a rajt/célvonalnál. 

Részvétel a díjazottaknak versenyoverállban 

  



 

Versenyzői összekötő:  

Hans Peter Freinberger -> Az egész verseny alatt a torony alatt a versenyiroda közelében lesz megtalálható 

 

Autómosás: 
Autót mosni kizárólag az autómosásra kijelölt területen lehet.  

 

Az egész  Depo területén a sebesség korlátozás maxumum 10 km/h. Aki ezt megszegi azoknak a cselekedetét 

a rendezők a Sportfelügyelőknek fogják továbbítani elbírálásra.  
 

Alkohol fogyasztás tilalma a verseny résztvevőinek:  

A rendező fenntartja a jogot, hogy az egész verseny ideje alatt alkohol ellenőrzéseket hajtson végre.  

 
Áramellátás:  
Nagyobb mennyiségű áramerősség áll rendelkezésre, de ennek is vannak határai. Ennek érdekében kérünk 
minden résztvevőt, hogy takarékoskodjon az energiával.  

Elektromos autók töltése a depóban szigorúan TILOS !!!  

Szemét elhelyezése:  

A Depó bejáratánál egy nagy tartály fog állni a keletkezett szemét elhelyezésére.  
Meghibásodott eszközöket /mint hűtőszekrény, sátor. bútordarabok / a résztvevők csapatoknak magukkal 
kell vinni.  
Az adminisztrativ átvételen adnak szemeteszsákot, ha szükségetek van rá.   
A rendező fenntartja a jogot, hogy ezen hátrahagyott eszközök elszállíttatásáról a rendezvény után számlát 
állítson ki a adott csapatnak.   
Kérjük, hogy a Szerviz területet úgy hagyjátok ott ahogy találtátok, mert ellenkező esetben nekünk is 
kauciót kell a jövőben kérni, mint ez más sorozatok rendezvényein már megszokott.  -> Köszönjük az 
együttműködést!!!!  
Pályarajz:  

 



Áttekintő rajz:  

 

 

A rendezvény és a verseny alatt minden tisztázatlan kérdést kérünk legelőször Hans Peter Freinbergernek 

jelezzetek. (Versenyzői összekötő). Ő áll állandó kapcsolatban a Versenyigazgatással és sok dolgot tud már 

azonnal tisztázni, megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Versenyigazgatás szívesen tisztáz, 

egyeztet, de kizárólag a futamok közötti szünetekben.   

A Sportörvény értelmében minden tiltakozás (óvást azonnal jelenteni kell a Versenyigazgatásnak és a 

Sportfelügyelőknek.   

A verseny alatti incidensek megbeszélése kizárólag az érintett Nevező és Versenyző részvételével lehetséges. 

A Sportbírókkal, Hivatalos személyekkel vagy más résztvevőkkel szembeni helytelen magatartást és 

cselekedetet azonnal jelentjük a rendezvény Sportfelügyelőinek és ők döntenek a büntetés mértékéről.  

  

A különböző közösségi médiákban (Facebook, TIK-TOK, Instagramm stb.) történő sértegetéseket, azonnal 

továbbítjuk további feldolgozás céljából az országok Autósport Szövetségeinek. A büntetések ezekben az 

esetekben: szóbeli figyelmeztetés, pénz vagy időbüntetés, kizárás, pontlevonás a bajnokságban vagy licenc 

megvonás is lehet. 

Ezért szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mindenki fordítson figyelmet a beszélgetések és a 

kommunikáció hangnemére. 

 

Az MJP Arénát legkésőbb 2022.06.26.-án 22.00-kor takarítják, ezért kérjük a területet eddig elhagyni. 

 

A saját és a szervező csapat nevében kívánok minden résztvevőnek sikeres és balesetmentes rendezvényt 



 

Thomas Leichtfried Versenyigazgató 


