
 

 

 

  



 

 

MOON42 Drift Edzés 

 

 

Előszó:  

 

Tisztelt Versenyzőink! 

 

Amennyiben a Szlalom versenyre is nevezel, a szlalom 

verseny nevezési díjával, úgy részt veszel a versenyben, 

igénybe veheted a szlalom gyorsaságik közti edzés 

lehetőségét, illetve a Drift pályát is korlátlanul 

használhatod. 

  

Üdvözlettel: 

A Speed Rally Team csapata  



 

 

MOON42 Drift Edzés 
Mezőkövesd, Repülőtér 

2019-03-16 

Szervező: Speed Rally Team  
 

Az edzés vezetősége: 
Szervező bizottság vezetője:  Fodor Krisztián /06 30 482 3015/ 
Vezető bíró:    Balogh László /06 30 558 7841/ 
Adminisztratív átv. vezetője:  Adamcsek Erika /06 30 965 3440)  
Humán Mentés:    OMSZ  
 

A verseny hivatalos honlapja: www.csapassunk.hu 

 

A verseny média partnere: www.duen.hu 

  

 A verseny időpontja: 2019. március 16. szombat   

 

Helyszín / Megközelítés:  

3400 Mezőkövesd, Repülőtér. GPS: Repülőtér főbejárat: 47.804408, 20.630200 

M3 autópálya 128. Mezőkövesd / Borsodivánka kijáratánál Mezőkövesd 

irányába, utána az első körforgalomnál az 1. kihajtási lehetőségnél Szentistván 

felé és az út egyenesen a repülőtér főbejáratához vezet. 

 



 

 

PROGRAM: 

02.22. péntek          

- Kiírás közzététele 

03.13. csütörtök          

- 20:00 - Elő regisztráció vége 

03.16. szombat 

- 08:00 – 11:00 - Adminisztratív átvétel/regisztráció 

- 09:00 – 15:00 - Szabad edzés  

 

A pálya: 

Kb. 1 km hosszú pálya kerül kialakításra, a talaj beton burkolatú. 

Nevezés:   
Nevezési díj megfizetése a helyszínen történik, a regisztráció az alábbi 
linken adható le:   https://goo.gl/NLh4on 
 

Nevezési díj: 
16.000 Ft / nevezés.  A regisztrációs díj az extrém biztosítás díját nem 

tartalmazza! 

 

Szervizpark, versenyiroda: 
Mezőkövesd reptér kijelölt területe.  
A versenyiroda a szervizparkban kitáblázva. 
 

Adminisztratív átvétel: 
Mezőkövesd reptér szervizparkjában. Rajtsátornál. Helyszínen kitáblázva. 
08.00-tól 11.00-ig. 
 

Reklámok: 
 A rendező a regisztrált versenyautón kötelező matricák, reklámok viselését 

írhatja elő a futam idejére. 
 



 

 

Belépődíj:  
A belépőjegyeket minden személy egységesen 1000 Ft/ fő áron a kapunál 

tudja meg vásárolni.  Az előnevezett versenyzőink + 1 fő részére a belépés 

ingyenes.   12 éves kor alatt a rendezvény térítésmentesen látogatható. 

Kötelező felszerelések: 
E jelű bukósisak, szemeteszsák, cseppmentes üzemanyag ellátó rendszer, 

hibátlanul működő fék és kormánymű. Olaj és üzemanyag álló alátét / 

szerelő ponyva, vészleállító, megfelelő ruházat. 

 

TILOS: A rendezvényeinken nagy hangsúlyt fektetünk mind versenyzőink, 

mind kilátogató nézőink testi épségére. Éppen ezért TILOS a versenyzésre 

kijelölt szakaszon kívül a rendezvény teljes területén a gumimelegítés, a 

driftelés, gumi égetés és az autós csúszkálás. A rendezvény 

szervizparkjában a megengedett sebesség 5 km/h.  A szabály megszegőitől 

sajnos arra a rendezvényre el kell búcsúznunk. 

 

Környezetvédelem: 
Fontos!!: Megkérek minden versenyzőt és nézőt, aki a helyszínre látogat, 

hogy óvja a természet tisztaságát, használja a hulladékgyűjtő zsákokat. 

Versenyzőknek a szerelőponyva és a szemeteszsák használata kötelező! A 

szervizterületeken a csapatoknál keletkezett hulladékot minden csapat 

köteles maga elszállítani! 

 

Szervíz kaució:  
A nevezők az adminisztratív átvétel alkalmával, 3.000 Ft / Versenyző 
szervizkauciót kötelesek fizetni, mely összeg teljes egészében, a 
szervizparkok végleges elhagyását követően, (ha a terület tisztán és 
rendezetten átadásra kerül az ott dolgozó személyzetnek, aki ezt írásban 
igazolja) a rendező visszatérít.  
A kaució (3.000 Ft) visszafizetésére kizárólag 2019. március 16-án, a 

díjkiosztó végéig van lehetőség, az illetékes személyzet által ellenjegyzett 

igazoló szelvény ellenében. Később (a megadott időn túl, vagy más 

dátumon), vagy az igazoló szelvény hiányában a rendezőnek nem áll 

módjában a letét visszafizetése. 

Információ:   

Fodor Krisztián (06 30 482 3015) csapassunk@gmail.com



 

 

 


