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1. sz. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS 

 
A 2009. évi Autós Gyorsasági Alapkiírásban foglaltak fenti rendezvényre vonatkozó 

módosítása és kiegészítése 
 
1. A Közép-Európai Zóna Trófea és az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság I-II. Forduló minden 

résztvevőjére vonatkozó módosítások és kiegészítések: 
 

a. 2009. AGY Alapkiírás 5.3.3 pont módosítása:  
A boxkijárati lámpán az edzések és versenyfutamok során, attól az időponttól kezdve, hogy a boxból 
kihajtó versenyző a célegyenesben érkező forgalomra számíthat, a zöld helyett villogó kék fényt 
alkalmazunk.  

 
b. 2009. AGY Alapkiírás 5.3.5 kiegészítése (vonatkozó FIA ajánlások szerint): 

Az edzések alatt a rajtlámpa fénye végig zöld. Az edzés végén a kockás zászló bemutatása 
pillanatában pirosra vált.  

 
c. 2009. AGY Alapkiírás 5.3.5.1 kiegészítése (vonatkozó FIA ajánlások szerint): 

Edzés megszakításakor a piros zászló bemutatásával egyidőben, a rajtlámpa zöld fénye villogó 
sárgára vált. 

 
d. 2009. AGY Alapkiírás 5.3.6.3.2 kiegészítése (vonatkozó FIA ajánlások szerint): 

A formációs kör megkezdésére a zöld zászlóval együtt a rajtlámpa zöld fényjelzése ad utasítást. 
 
e. 2009. AGY Alapkiírás 5.3.6.3.3 módosítása az 5 sec jelzéstől kezdődően (vonatkozó FIA ajánlások 

szerint): 
A rajteljárás az 5 másodperces jelzéstől kezdve automatikusan zajlik, azaz a rajtlámpán 5, 4, 3, 2 és 1 
másodperces jelzések jelennek meg az alábbiak szerint: 

5 sec: 1 pár piros fény ég 
4 sec: 2 pár piros fény ég 
3 sec: 3 pár piros fény ég 
2 sec: 4 pár piros fény ég 
1 sec: 5 pár piros fény ég 

 
Az 1 másodperces jelzés után 0,2-3 másodperc között (véletlenszerűen) a rajtlámpán a piros fények 
kialszanak, ami a versenyfutam rajtjele. 
 

2. Az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság I-II. Forduló azon résztvevőire vonatkozó módosítások, akik a 
Közép-Európai Zóna Trófea mezőnyével együtt versenyeznek: 

 
a. 2009. AGY Alapkiírás 5.3.5 módosítása:  

Fordulónként egyszer 30 perc időmérő edzés kerül lebonyolításra.  
 
b. 2009. AGY Alapkiírás 5.3.6.2 módosítása (vonatkozó FIA szabályok szerint):  

A rajtfelállás mindkét forduló esetében az adott forduló 30 perces időmérése alapján kerül kialakításra, 
nem a megelőző forduló versenyfutamának végeredménye szerint. 

 
3. Az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság I-II. Forduló BMW 525 Challenge kupa résztvevői az OB 1 / 2 

(kistúra csoport) indulóival együtt indulnak. 
 
Jelen végrehajtási utasítás az Autós Gyorsasági Bizottság jóváhagyásával került kiadásra. 
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