
RALLİ
3 - SERVİS ALANI





SERVİS ALANI nedir?

• «Ralli Nedir?», «Gözetmenler Ralli etaplarında ne yapar?» bundan öncesinde yapılan iki 

ayrı eğitimle Uğur Müldür Bize özetlemişti. 

Şimdi 

• Rallilerde zamana karşı yarışan yarışmacıların araçlarının tamir edildiği, bakımının 

yapıldığı belirli kurallara göre oluşturulmuş adı üstünde «Servis Alanları» var. Servis 

alanlarda sadece araçlar için değildir, pilot ve co-pilot için de nefes, taktik ve bilgi 

aldıkları alanlardır.

• Bu alanlar, belirli kurallar çerçevesinde oluşturulur ve işleyişi sağlanır. Bu kurallar TOSFED 

Kurallar Kitabın’da belirlenmiştir. (2020 yılı için 40. Maddede).Şimdi bunların bazılarına  

bakalım:



SERVİS ALMA-GENEL ŞARTLARI

40.1 Servis verilmesi

40.1.1 İlk zaman kontrol noktasından itibaren, yarış dışı kaldıktan sonra yarışa yeniden başlama 

niyetinde olan otomobiller de dahil olmak üzere yarışan bir otomobile, sadece servis alanlarında 

servis verilebilir.

• Ekip; kendi otomobillerindeki ekipmanı kullanarak ve dışarıdan fiziksel ve bilgi yardımı almadan; özel 

olarak yasaklanan yerlerin dışındaki her yerde, her an otomobillerinin onarımlarını yapabilirler. 

(40.1.2)

• Servis alanları dışında, ekip üyesi olmayan kişiler tarafından yapılacak olan her türlü bakım, tamirat, 

ikmal ve servis yasaktır. (40.2.1) 

• Servis alanı dışında, otomobiller, sadece yolun veya ralli güzergahının açılması amacıyla, yalnızca 

seyirciler ya da görevliler tarafından çekilebilir, taşınabilir ya da itilebilir. 



Servis Alanları, Ralli Güzergâhında Ve Zaman Çizelgesinde, 
Giriş Ve Çıkışlardaki Zaman Kontrolü İle Birlikte

Gösterilmelidir.

• Servis alanının özellikleri ve yerleşimi Kurallar kitabı madde 41.5’te anlatılmaktadır.

- zemininin asfalt veya beton olmalıdır.

- Yarış Süresince görevli plakalı araçlar dışında hiçbir araç servis alanına 

giremez. 

- tek yönlü trafik esası ile planlama yapmalıdır.

- araç başına verilecek alan hesapları (limitlerin üzerinde alan ücrete tabidir). 





• Yarış öncesinde hangi noktada görev alacağımızı öğrendik… Servis Alanında görevliyiz. 

Öncelikle servis alanı nerede onu bilmekte yarar var. Yanımıza alacağımız ekipmanları 

(kalem, kağıt, düdük, güneş kremi, abur cubur…) buna göre belirlemek daha kolay 

olacaktır.

• Peki bizim görevimiz ne?..

• Daha önceden ilan edilmiş olsa dahi; günün ve hatta o dakikanın gereklerine göre görev 

yerinde değişiklikler yapılabilmektedir. ( Benim baş gözetmen olduğum servis alanlarında 

görev dağılımı birlikte yapılır. Çünkü herkesin mümkün olduğunca servis alanına vakıf 

olmasını isterim.)



SERVİS 
ALANI’NIN 
YERİ

• Servis Alanı’nın yeri Yarışma Ek Yönetmeliğinde, açık adres 

ve GPS detayları paylaşılır.

• Mesela:

2019 - İstanbul Rallisi Servis Alanı Ek Yönetmelik madde 

2.10’da tanımlanmıştı:

Servis alanı: Intercity İstanbulpark Akfırat Mahallesi, 

Göçbeyli Bulvarı, No: 1/1, Tuzla / 

İstanbul 

GPS : 40°57'4.08"k 29°24'19.87"d



Yol Notunda Servis Alanı İşleyişi Gösterilir:





PEKİ BİZ NE 
YAPIYORUZ?..

Zaman Kontrol Noktaları

• Seramonik Start

• Servis Giriş

• Servis Çıkış

• Toplama (Regrouping)

• Kapalı Park

• Yakıt İkmal (Refueling) 

Güvenlik

Inputter - Ropörtaj

Runner – Neticeler ve Haber Kaynağı





Bizim yarış başlamadan iki saat önce servis alanına varmış olmamız 
beklenir. 

Noktalarımızı  kurduktan sonra (masalar, üçgenler, saatler..) Yarış 
süresince yaşanabilecek problemlerde, haberleşmede ya da vs. en 
hızlı ulaşımı sağlamada bir avantaj sağlaması için, Servis Alanını gezip, 
tanıdıklara bir merhaba demekte yarar var.



MASA/ GÖZETMEN NOKTASI KURULUMU

• MASA,

• ÇADIR,

• SANDALYELER,

• MASA SAATİ,

• DÜDÜK,

• NOKTA TABELALARI,

• SAAT VE AKÜ,

• FÖY,

• KALEM,

• A4 KAĞIT,

• GÖZETMEN YELEĞİ,

• YANGIN SÖNDÜRÜCÜ,

• GÜNEŞ KREMİ,

• ABUR CUBUR,

• SIVI,

(masanın üstünde 

durmasınlar)



SERVİS ALANINDA GÖRECEĞİMİZ TABELALAR:



MASA/ GÖZETMEN NOKTASI KURULUMU

• EKLE KROKİ…



SEREMONİK START

• Yarışın başladığı ilk noktadır. 

• Görsel önem taşımaktadır,  gözetmen olarak davranışlarımıza, kılık kıyafetimize özellikle dikkat 

etmeliyiz. Ve yine aynı sebeple genel olarak zaman kısıtlaması ya da sarkmalar göze alınmaz.

• Yarışın ilk kısım karneleri bu noktada dağıtılır.

• Noktalar kurulduktan sonra araçların geliş gidiş yönleri ve düzenlemeleri kontrol edilmelidir.  

** Medya Noktasının yerini kontrol etmekte de yarar var. 





SEREMONİK START NOKTASINDA GÖZETMENİN 
YAPMASI GEREKENLER:

• Birinci olarak masamızı kuruyoruz ve görevli yeleklerimizi giyiyoruz. Eksik malzemeleri 

bildiriyoruz.

« Start listesi mutlaka olmalı.»

• Bir gözetmen yarış araçlarını yönlendirirken, bir gözetmen karne yazar bir gözetmen de 

föy tutar.

• İhtiyaç halinde yarış araçlarının itilmesi gerekebilir.



SERVİS GİRİŞİ
• Seremonik Start sonrasında, yarış Kısım ve Ayak sonrasında ya da yarışta problem yaşayarak 

Süper Ralli yapacak yarış araçlarının Servis Alanına Girişi yaptıkları ZK noktasıdır. 

• Etapta kazanılan yarışın buradaki uygulamada yapılan hatalarla kaybedilmesi olasıdır.

• Bütün Gözetmen Noktalarında olduğu gibi; - aksi belirtilmedikçe*- Pilot, Copilot ve Aracın birlikte 

doğru zamanında Servis Alanına giriş yapılması gerekmektedir. Aksi durumlar raporlanarak Ralli 

Merkeze bildirilmelidir.

• Ayak ve Yarış sonunda son aracın Servis Alanına girmesinden sonra, föylerin ve yarış noktası 

raporlarının en hızlı şekilde Ralli Merkeze ulaştırılması gerekir.





SERVİS ALANINDAKİ TÜM NOKTALARDA YAPILMASI 
GEREKENLER:
• İlk olarak masamızı kuruyoruz ve görevli yeleklerimizi giyiyoruz. Eksik malzemeleri bildiriyoruz.

• İkinci olarak yarış aracı gelmeden karneleri inceliyoruz.

- Bizim noktamızdan araçlar kaç defa  geçecek, sorumluluğumuzda olan noktanın numaraları 

neler?

- Toplama Noktasını ne zaman kurmalıyız?

- Ulusal ve Mahalli ve varsa Historik Ralli için Zaman Çizlgesinde/ karnede farklılıklar var 

mı?

• Yarış start listemizin olması şart, dağıtılmadıysa bile teknolojiden faydalanıyoruz. Kaç aracın 

yarışacağını bilmemiz gerekli.

• Görev Dağılımı: Bir gözetmen karne yazar bir gözetmen de föy tutar.

• Zaman Föyünü doğru doldurmamız gerekli: ZK numarasını yazmak ve görevli isimlerini telefon 

numaralarıyla birlikte yazmamız çok önemli.









• Masamızda yaşanan bir sorunla alakalı yazdığımız bir rapor varsa mutlaka föye görülür şekilde 

not yazıyoruz. Eğer Raporu Föyün arkasına yazdıysak mutlaka ok koyarak föyün okunmasını 

sağlıyoruz.



SERVİS GİRİŞ NOKTASINDA GÖZETMENİN NE YAPAR ? 

Rutin işlemler dışında:

• Yarışın; ya da günün İlk Servis Alanı Giriş Noktasıysa, Start listesi kontrol edilir gelmeyen araçlar 

işaretlenir. Ralli Merkeze bildirilir.

• Servis Giriş noktasında genellikle Teknik Kontrol’cüler ve Yarışmacılarla İlişkiler (CRO) bulunur.

• Öncesinde yıkama alanı bulunabilir.

• Kısım sonu Servis Alanı Girişiyse, öncesinde Toplama alanı yer alır.

SERVİS GİRİŞİ







SERVİS ÇIKIŞI

• Servisini alan araçların yarışa veya kapalı parka gittikleri ZK noktasıdır.





TOPLAMA

• Yarışın, durdurulmasıdır… Nasıl durdurulmasıdır?

• Yarışın giriş ve çıkışında zaman kontrol noktaları bulunan ve kapalı park 

kuralları geçerli olduğu bu alanda, yarışmaya devam eden ekiplerin 

arasında oluşan zaman boşluklarını ortadan kaldırmak için durdurulmasıdır. 

• KAPALI PARK KURALLARI GEÇERLİDİR. Araçların motorları durdurulmalı ve toplama süresi 15 

dakikayı geçiyorsa ekip üyeleri, kapalı parkı terk etmelidir.

• Zaman kontrol noktasının yanında seyircilerin ulaşabildiği imza dağıtma alanı da organize 

edilebilir.







BURAYA BİR PARANTEZ AÇALIM.
• Çok korkutulan toplama – regrouping alanı için ben ne yapıyorum onu anlatayım: 

• Yarış araçlarını bir dizin olarak düşünün… 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-…

• Servis alanından çıktıklarından itibaren bir sorunla karşılaşarak yarış dışı kalanlar oluyor. Haliyle 

dizin bozuluyor: mesela 3 numara, 5, 6 ve 9 numaralı araçlar yarış dışı kalmış olsun: dizinde 

boşluklar oluşuyor. Toplama Girişe gelen araçlar 1-2- - 4- - -7-8- -10-…

• Bu aradaki boşluklardan kaynaklı oluşan zamanı kapatmak için toplama (yeniden gruplama) 

yapıyoruz. Bunu da «Toplama Alanı» içinde yapıyoruz. Sonuç olarak sıralama 1-2-4-7-8-10-… 

olarak güncelleniyor.

• İlk aracın Toplama Girişi zamanı 15:14 ve toplama süresi 10 dakika olsun. (Zaman Çizelgesindeki 

gibi) hesaplamayı yapalım:



• BU SENARYOYA GÖRE TOPLAMA GİRİŞİ – TOPLAMA ÇIKIŞ – SERVİS GİRİŞİ

ZAMANLARIMIZI GÖRELİM: 



• ESAS ÖNEMLİ OLAN: TOPLAMADAN ÇIKIŞ ZAMANLARINDAKİ

DİZİN. Toplama için beklenen süre de giderek azalıyor.



• Bu örnekte bir sonraki gelmeyen araçla birlikte toplama süresi sıfırlanıyor…



• Kural Gereği iki nokta arası en az 1 dakika olmalıdır.

• Yine kural gereği Toplama alanı 3 dakikadan kısa olamaz. Yani 10 numaralı 

alanın Toplama Çıkış saati 15:35 ve 12 Numaralı aracın Toplama Çıkış saati 

15:39 olmalıdır.

!!! Ama direktörle irtibata geçip, nasıl devam etmek istediğini 

sormak en doğrusu !!!



• WRC’ nin Toplama Föyünü örnek olarak görelim. (Bu föy size muhtemelen hiç 
gelmeyecektir.)



TOPLAMA ALANINDA GÖZETMENİN YAPMASI 
GEREKENLER

• Toplama noktasına gelen, ekibe start zamanları hakkında bilgi verilir. 

• Araçlar toplama alanı içinde koridorlar halinde yerleştirilir.

• Araçların motorları durdurulmalı ve toplama süresi 15 dakikayı geçiyorsa ekip üyeleri, kapalı 

parkı terk etmelidir. Bunun kontrolünü gözetmen yapar.

• Ayak içindeki toplamanın ardından, otomobiller toplama alanına geliş sırasıyla start 

alacaktır.



TOPLAMA – (2)

• Toplamalar organizatör tarafından zaman çizelgesinde belirtilir ve giriş ve 

çıkışlarında zaman kontrol noktaları bulunur. 

• Bekleme süreleri ekipten ekibe farklılık gösterebilir. 

• Görev yerleri servis alanı giriş ve öncesi ve Power Stage öncesidir.



GÜN STARTLARINDA NEDEN TOPLAMA OLMAZ?



TOPLAMA GİRİŞ

! Toplama noktasına gelen, 

ekibe start zamanları 

hakkında bilgi veriyoruz. 



2 KARNE



! Karne değiştiriyoruz.

Kısım sonlarında Karne 

değiştirilir.

TOPLAMA ÇIKIŞ



FLEKSİ SERVİS : MAX 45 DAKİKA

• Fleksi servis nedir?

• Takım olarak yarışanlar için geçerli bir durum. Yarışa katılan araçlarının kendileri için belirlenen 

servis süresinden daha uzun zaman alacağı için - kısaca var olan kapasitelerini aşacağından- bazı 

takım araçlarını belirli bir süre sonra servise ve haliyle Servis Alanına alırlar.

• Bu süre Kurallar kitabı Madde 43.1’de 45 dakika olarak sınırlandırılmıştır. 



FLEKSİ SERVİS’ in işleyişi

• Gün sonunda Yarışmacılar, servis giriş noktasına gelerek «Fleksi Servis» yapmak istediklerini 

belirtirler. 

• Fleksi Servis alacak aracın karnesi kendilerinden teslim alınır, Organizasyon tarafından 

gözetmenlere verilen Flexi Servis Karnesine Fleksi giriş saati işlenir (aracın kaçta çıkması gerektiği 

not olarak tutulur.)

• Daha sonra Araç Fleksi servis için ayrılmış «kapalı parka» park ettirilir.

• Aracı teslim almaya gelen kişi (takımdan yetkili bir personel de olabilir.) Fleksi alanından sorumlu 

gözetmene aracı aldığını belirtir ve karnesini işletir.



FLEKSİ SERVİS ALAN OTOMOBİLİN, KAPALI PARKA BIRAKILMASI 
GEREKEN EN SON ZAMAN:

• Yani fleksi servise izin verilecek olan çalışma aralığı; ilk 

otomobilin gün sonu kapalı parka girişinden üç saat sonrasıdır. 

Fleksi servis ile ilgili bu son giriş süresi, rallinin güzergah 

tablosunda belirtilecektir. (43.2.5)



YARIŞ DIŞI KALAN ARAÇLARIN YARIŞA DÖNMESİ: 
SÜPER RALLİ

39.3.1 Servis Yeri Ve İzin Verilen Süre

• Yukarıdaki şartlara göre bir ayağı bitiremeyen ekipler, yarışmacının inisiyatifine göre tamir 

edilebilir. Ancak otomobilin, ilk aracın kapalı parka giriş saatinden 3 (üç) saat (180 dakika) 

sonrasına kadar Servis Alanına getirilmesi mecburidir. Bu süre içinde gelemeyen yarışmacılar 

süper ralli hakkını kullanamaz.

• Tamirat sadece servis alanı içerisinde yapılacak ve en geç ikinci gün ilk aracın kapalı park 

çıkış saatinden bir saat öncesine kadar kapalı parka getirilecektir. Aksi takdirde, söz konusu 

yarışmacı için “Zaman Kontrole geç kalma” uygulanacaktır (azami 15 dakika).

Süper Ralli için kayıt ve sürenin kontrolü direktör tarafından sağlanmalıdır. 



• Otomobil, orijinal gövdesini ve teknik kontrolde işaretlemiş ise aynı motor bloğunu 

korumalıdır.

• Otomobil bir sonraki günün ilk otomobil start zamanından bir saat önce, kapalı 

parkta teknik kontrolden geçirilecek ve ancak teknik kontrol sorumlusunun “uygunluk” 

raporu vermesi halinde ralliye devam edebilecektir.

Tamir Edilen Otomobilin Teknik Kontrolü



GÜN SONU ZAMAN ÇİZELGESİ:



SÜPER RALLİ
• 2018 Yılı İstanbul Rallisinde Süper Ralli 

Yapan yarışçılar için hazırlanan  Süper Ralli 

Karnesi. 



YAKIT İKMAL ALANLARI (MADDE 47)
• 47.1.1 Yarışmacılar, (yakıt deposu değişiminde belirtilen ayrıntılar dışında) sadece organizatör 

tarafından ilan edilen, ek kurallar veya yol notunda belirtilen yakıt alma alanlarında benzin 

alabilirler.

• Yakıt ikmal alanları:

• Servis alanlarının çıkışında,

• Uzak servis alanlarının çıkışlarında

• Ralli güzergâhındaki uzak yerlerde kurulabilir.

• Yakıt ikmal alanları, mutlaka rallinin zaman çizelgesinde ve yol notunda belirtilmelidir.

• Ticari benzin istasyonları dışındaki alanlara kurulan benzin ikmal alanlarının giriş ve çıkışları, mavi 

renkli bir yakıt bidonu veya pompa sembolü ile işaretlenmelidir.





YAKIT İKMAL ALANI PROSEDÜRLERİ (MADDE 47.2)

1 Bu alanlar içinde, sadece yarışan aracın yakıt alması ile ilgili faaliyetlere izin verilir. 

2 Tüm benzin alma alanlarında, hız limiti 5 km/s olarak uygulanacaktır 

3 Bu alanlarda görevlilerin, yangına dayanıklı kıyafetler giymesi mecburidir. 

4 organizatör yakıt ikmal alanının zeminine, üst katmanı emici, alt katmanı ise geçirmez mat ile korumak 

tavsiye edilir. 

5 Yakıt alma işleminin sorumluluğu yarışmacıdadır. 

6 Yakıt alma işlemi sırasında otomobillerin motorları çalışmamalıdır.  Yarışan ekibin otomobilin dışında 

durması tavsiye edilir. (Ekip, emniyet kemerlerinin bağlı olmaması ve kapılarının açık olması kaydıyla 

otomobilin içinde de kalabilir. )

7 Sadece yakıt alma işlemine yardım etmek maksadıyla, her ekibin yarıştığı takımdan iki kişi bu alana 

girebilir. 



KAPALI PARK (MADDE 35)

• PİLOT VE CO PİLOT SABAH KAPALI PARKINA ARAÇ SERVİS ALANI GİRİŞİNDEN 10 

DAKİKA ÖNCE GİREBİLİR.

• Gün sonlarında ve yarış sonlarında araçların bekletildiği güvenli alanlardır.

• Araç Kapalı Parka bırakılır, kilitlenir, bu işlem minimum sürede tamamlanmalıdır.

• Kapalı Park’ın açılmasından 10 dakika öncesine kadar araçlara müdahale edilmesine müsaade 

edilmez. («Araçta cep telefonumu bırakmışım, alabilir miyim?» diyenlere eşlik ederek araca başka 

müdahale yapılmadığından emin olmalıyız.)

• Araçların üstü örtülmez.

• Araçlar Görevliler ve/veya ekip çalışanlarınca itilebilir.



KAPALI PARKTA TAMİRAT (MADDE 35.6)

• 35.6.1 Teknik kontrol görevlilerinin, bir otomobilin güvenlik tehlikesi yaratacak şekilde hasarlı olduğunu 

tespit etmeleri halinde, TOSFED teknik delegesi veya teknik kontrol sorumlusundan izin alınması şartıyla 

bu otomobil kapalı parkta bir teknik kontrol görevlisi nezaretinde tamir edilebilir. Bu durumda bir takım 

üyesinin, J ekine uygun şekilde veya FIA’nın teknik listesinde yer alıp otomobile monte edilmiş olan FIA 

homologe güvenlik sistemlerini (emniyet kemeri, yangın söndürücü vs.) onarmasına izin verilir. 

• 35.6.2 Bir ekip, yarışma direktöründen önceden izin almak şartıyla kapalı parkta yetkili bir gözetmen 

veya teknik kontrol görevlisi nezaretinde, en fazla üç takım personelinin yardımı ile camlarını 

değiştirebilir. 

• 35.6.3 Yukarıda bahsedilen tamiratların süresinin ekibin start zamanını aşması durumunda, tamiratın 

tamamlanmasından sonra ekibe yeni bir start zamanı verilecektir. Verilecek zaman cezası her dakika 

veya dakikanın bir bölümü için bir dakikadır.




