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OFFICIAL (PAID) TEST 
 
Date 
23th June 2022 
16:00 – 20:00h 
 
 
Location 
Nyárásvölgy junction – Bakonya, forestry house  
Road closures GPS: N46° 5,698' E18° 6,545' 
(Suggested navigation target: “Tótvár Lovaspanzió”) 
 
 
Distance from Rally HQ 
14.30km (start) 
 
 
Test course length 
3.60km 
 
 
Liaison section length between Stop & Test service  
6.60km (speed control!) 
 
 
Service location 
On the side of the road, on the hard shoulder, leading to the 
test start location, 1.0km within the start line. 
 
 
Service area 
In the 1.5km road section between road closure and test 
start line. Service areas must be set up on the side, to allow 
traffic to pass by. The service location is monitored by 
marshals. 
 
The organiser is monitoring vehicle speed on the liaison 
section between TC after the test and the service area. All 
competitors who are exceeding the speed limit will be fined 
for each offense. 
 
 
 
Running 
One way, continuous, starting every minute. 
During the test only the entered driver is allowed to drive the 
vehicle. No alternative drivers are permitted. 
The use of a helmet is mandatory. 
Participation fee 
40,000 HUF (inc. VAT) or €110 

HIVATALOS (TÉRÍTÉSES) TESZT 
 
Ideje  
2022. június 23. csütörtök 
16:00 – 20:00h 
 
 
Helye 
Nyárásvölgyi elág. – Bakonya, erdészház  
Útzár GPS: N46° 5,698' E18° 6,545' 
(Ajánlott navigáció célpont: “Tótvár Lovaspanzió”) 
 
 
Távolság a verseny központtól 
14,30 km (rajt) 
 
 
Teszt szakasz hossza 
3,60km 
 
 
Etap hossza a Stop és a Teszt szerviz között 
6,60km (sebesség ellenőrzés!) 
 
 
Szerviz helye 
a teszt szakasz rajtjához vezető út rajtot megelőző 1,0km 
szakasza, az útpadkán. 
 
 
Szervizterület 
Az útlezárás és a rajt közötti 1,5km útszakaszon. A 
szervizpontokat az út szélén úgy kell kialakítani, hogy 
mellettük a két irányú forgalom megvalósulhasson. A 
szervizterületet sportbírók ellenőrzik. 
 
A rendező a TESZT szakasz vége és a szervizterület 
kezdete közötti összekötő útszakaszon 
sebességellenőrzést végez. A vonatkozó szabályokat 
megszegő vezetők büntetésre számíthatnak. 
 
 
 
A lebonyolítás 
Egyirányú, folyamatos, percenkénti rajtoltatás. 
A teszt során az adott versenyautót kizárólag a benevezett 
vezető versenyző vezetheti. 
Bukósisak hazsnálata kötelező. 
A TESZT résztvételi díja 
40.000,-Ft (bruttó) vagy €110 
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The participation fee includes liability insurance and extreme 
sport insurance for both competitors.  
For the extreme sport insurance it is compulsory to provide 
the co-driver’s and any guest co-drivers’ names, address 
and phone number. 
 
 
 
 
Guest co-driver participation 
800 HUF (inc. VAT) or €2 
The extreme sport insurance required for guest co-drivers is 
payable together with the participation fee.  
 
 
Payment method 
Bank transfer  
until 23/06/2021 20:00 
or cash payment in person (at the start location) prior start 
of test. 
 
 
In the comments section 
“TEST, competitor’s name, vehicle details and co-driver + 
guest co-driver name. 
 
 
Registration 
Must submit to:  
entry@mecsekrallye.com 
Subject: “Mecsek Rallye Test” 
 
Please provide the following information: 
Competitor’s name, event entered for (EHRC / MRC / MRC-
Hist / ORB / ORC / ORB-Hist / Just4Fun / 2TM), vehicle 
details. 
  
 
 

A nevezési díj tartalmazza: nevezési díj, felelősség 
kiegészítő biztosítás és extrémsport biztosítás a nevezett 
vesrenyzőpros részére. 
Az extrém-sport biztosítás megkötéséhez szükséges 
írásban megadni a teszt során az autóban szállítani 
tervezett navigator és “vendég-navigátorok”: nevét, 
lakcímét, telefonszámát. 
 
 
Vendég-navigátorok résztvétele 
A vendégnavigátorok számára a biztosítás megkötése 
800Ft/fő áron lehetséges, mely összeget a nevezési díjjal 
szükséges megfizetni.   
 
 
Fizetés módja 
Banki átutalás 
2021. 06. 23. 20:00h-ig. 
vagy KP-ban a helyszínen (a rajtnál) a teszt megkezdése 
előtt. 
 
 
A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni 
a “Teszt versenyző 1 neve, bajnokság, auto és a vendég-
navigátorok neve. 
 
 
Regisztráció 
KÖTELEZŐ! 
entry@mecsekrallye.com   
Tárgy: „Mecsek Rallye Teszt” 
 
A következő adatokat kell megadni: 
Versenyző 1 neve, bajnokság (EHRC / MRC / MRC-His / 
ORB / ORC / ORB-His / Just4Fun / 2TM), autó 
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