FIGYELEM!
AUTÓVERSENY MIATTI ÚTLEZÁRÁSOK ÉS FORGALMI KORLÁTOZÁSOK
HÁROMHUTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN
2019. NOVEMBER 9-10. (SZOMBAT – VASÁRNAP)
Az Európa-bajnokság részeként 2019. november 8. és 10. között kerül megrendezésre a Rally
Hungary 2020 elnevezésű autóverseny, amelynek gyorsasági szakaszai többnyire a Zemplénihegységben futnak, és érintik Háromhuta községet, illetve annak környékét is. Az autóverseny
ideje alatt értelemszerűen forgalomkorlátozások és útlezárások lépnek életbe, amelyek
településünkre és környékére vonatkozóan a következőképpen fognak alakulni:
2019. november 9. (szombat):
Érintett útszakaszok: ÚJHUTA - NYÍRI GYORSASÁGI SZAKASZ (ÚJHUTA - KISHUTA (KŐKAPU) ÚTSZAKASZ)
Lezárás időtartalma: 7.00 - (kb.) 18.10
Az Újhuta - Nyíri útszakaszt reggel 7.00-kor zárják majd le a forgalom elől, az első versenyautó pedig 8.58-kor
fog elrajtolni Újhutáról. A következő kategória rajtja 11.48-kor lesz, az ismétlő futam rajtjaira pedig 14.42-kor
és 17.32-kor kell majd számítani. Az Újhuta – Kishuta (Kőkapu) útszakaszt is magában foglaló Újhuta – Nyíri
gyorsasági szakaszon tehát reggel 7.00 és este (kb.) 18.10 között kell számítani teljes útlezárásra. Mint azt
sokan tudják, az Újhuta – Kishuta (Kőkapu) útszakasz egyébként is sorompóval lezárt erdészeti út, így ott a
gépjárművekkel történő közlekedés alapesetben sem lehetséges. A lezárt útszakasz gyalogosan az ismert
túraútvonalakon, és az erdőn keresztül kerülhető el.

2019. november 10. (vasárnap):
Érintett útszakaszok:
ÓHUTA - FONY GYORSASÁGI SZAKASZ (ÓHUTA - REGÉC ÚTSZAKASZ)
TELKIBÁNYA - ÚJHUTA GYORSASÁGI SZAKASZ (KISHUTA (KŐKAPU) - ÚJHUTA ÚTSZAKASZ)
Lezárás időtartalma: 7.00 - (kb.) 18.10
Vasárnap az autóverseny egyik gyorsasági szakasza az Óhuta - Regéc - Fony útszakaszt érinti, ezért ez az
útvonal reggel 7.00-tól este (kb.) 18.10-ig lezárásra kerül. Az első autó 8.54-kor rajtol majd el Óhutáról, a
következő kategória rajtjára pedig 11.34-kor kerül majd sor. Az ERC, ORB és ORC kategóriában a második
futam rajtja 14.55-kor lesz. Az Óhuta - Regéc útszakasz gyalogosan az ismert piros turistajelzésen, és az erdőn
keresztül kerülhető el.
A nap folyamán a másik, településünket érintő gyorsasági szakasz Telkibánya és Újhuta között kerül majd
megrendezésre, ezért a szombati naphoz hasonlóan a Kishuta (Kőkapu) - Újhuta erdészeti útszakasz reggel
7.00 és este (kb.) 18.10 között szintén lezárásra kerül. Ezt a szakaszt Telkibányáról indulva teljesítik majd a
versenyzők, az első futam rajtjai kategóriánként 9.40-kor és 12.20-kor lesznek. A második futam rajtja az ERC,
ORB és ORC kategóriákban 15.41-kor lesz. A lezárt útszakasz a szombati naphoz hasonlóan gyalogosan az
ismert turistajelzéseken, és az erdőn keresztül kerülhető el.

További információk:

Az érintett és lezárt útszakaszok mellett a versenyautók szombaton és vasárnap ún. etap, tehát normál
menettempóban Háromhuta teljes területén áthaladnak majd, tehát Óhuta, Középhuta és Újhuta
településrészek belterületein, valamint a településrészek közötti útszakaszokon is számítani kell rájuk.
Ezeken a területeken a rendőrség, és a szervezők segítik, illetve felügyelik majd a biztonságos közlekedést, de
ennek ellenére mindenkit fokozott óvatosságra és figyelemre intünk.
Az autóversenyt illetően mindenki türelmét és megértését kérjük, a résztvevőktől és nézőktől pedig a
szabályok betartását, a természet védelmét, és a szemetelés kerülését, illetve a szemét összeszedését
kérjük, és várjuk el. Mindazoktól pedig, akik az autóverseny ellen vagy mellett állnak ki, illetve
nyilvánítanak nyilvános fórumon véleményt, a kulturált vitát és egymás véleményének tiszteletben tartását
kérjük, és várjuk el.
Az autóverseny weboldala: www.rallyhungary.com
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