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A rendező nevében köszöntök mindenkit a Raid of the Champions Baja 2022, FIA CEZ Tereprali 
versenyen ! 
Néhány általános információ: 

 A Magyar közúti közlekedés szabályainak megfelelően tompított fényszóró használata 
kötelező a szelektív szakaszon is. 

 1 db Végrehajtásí Utasítás lett kiadva, kérem olvassátok el figyelmesen. 
Fontos biztonsági közlemények: 
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a szelektív szakaszok nincsenek teljes egészében lezárva a versenyzők 
számára, viszont több megelőző és biztonsági intézkedést foganatosítottunk: 

 szalagozással és nyilakkal hívtuk fel a versenyzők figyelmét az útvonalon a biztoságuk 
megóvására. 

 az itinerben sok helyen kis villám ikonnal jeleztük a rádiós pontokat. Tőlük is kérhettek 
segítséget. 

 a veszélyes pontok felkijáltójellel („!”) vannak jelezve és esetenként vörös keretbe van 
foglalva a jel az itinerben. 

 Amennyiben bármilyen okból a versenyző nem tudja teljesíteni a szelektív szakaszt, azt 
miharabb jeleznie kell a versenyirányításnak telefonon, rádiós ponton vagy más módon,de 
kötelező jeleznie ezt a központnak. 
 

Szombaton, 2022.11.05.én a következő ponton a verseny útvonal keresztezi az etap útvonalat.  
Kérem, hogy fokozott figyelemmel hajtson át ezen a ponton és kövesse az ott dolgozó biztonsági 
személyzet utasításait, akik megállíthatják rövid időre.7. Oldal, Box 1 Total Km 13,54; 73. Oldal, 
Box2, Total Km:0,39. 
 
Emlékeztetjük a versenyzőket, hogy tilos és rendkívül veszélyes a pályát levágni vagy lerövidíteni, 
különös képpen a megművelt és az erdei részeket. A versenyútvonalat az itinerben található 
jeleknek megfelelően kell teljesíteni. 
 
A versenyútvonal változatos és kihívásokkal teli felületeken zajlik, de vízzel teli árkokra lehet 
számítani az erdős területeken, amit esetenként fűvel vagy falevelekkel van elfedve.  
 
A versenyútvonal a vadvilág is igen élén, fácánra és birkákra is lehet számítani az útvonalon. 
 
Egyéb: 
 
Kérjük tartsák be a szervízpark területén a 30 Km/h sebességet, mivel nézők és gyerekek is 
sétálhatnak az út mellett a szerviz és a Park fermé között is. Ez vonatkozik a szervizcsapat járműveire 
is.  

 
Mindenkinek biztonságos és eredményes versenyzést kívánok!  
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