FARSANGI
RALLY ÉS DRIFT EDZÉS
2020. február 15.
MEZŐKÖVESD, REPÜLŐTÉR
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Farsangi Rally és Drift edzés
Két külön pálya a Rally és a Drift szerelmeseinek!

2020. február 15.
Szervező neve, elérhetőségei:
Speed Rally Team
Telefon: +36 30 4823015
e-mail: csapassunk@gmail.com
Az edzés hivatalos honlapja:
www.csapassunk.hu

Program:
2020. 01. 13. hétfő
24:00 - Kiírás közzététel, regisztráció kezdete
2020. 02. 13. csütörtök
12:00 - Előregisztráció, média akkreditáció zárlat
2020. 02. 15. szombat
07:30 – Kapunyitás
07:30 - 11:00 – Regisztráció
08:00 - Edzés kezdete
15:00 - Edzés vége

Helyszín:
3400 Mezőkövesd, repülőtér. GPS: Repülőtér főbejárat: 47.804408, 20.630200
Megközelítés:
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.
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Előregisztráció:
A Rally edzésre kötelező az online regisztráció:

https://bit.ly/2uOjfpq
Regisztrációs díj:
Bruttó 16.000 Ft / vezető
Lehetőség van ugyanazon autóval több személynek is részt vennie az edzésen, ezt a
lehetőséget kizárólag az edzés napján első regisztrációnál a helyszínen lehet
érvényesíteni.
Díja: 8.000 Ft / 2-3-4-stb... vezető.
A regisztrációs díjakat a helyszínen kell megfizetni.
FIGYELEM!! A REGISZTRÁLT RÉSZTVEVŐINK EGY BEINDÍTÓ ITALRA A
VENDÉGEINK, AMIT A REGISZTRÁCIÓKOR VEHETTEK ÁT. :)

Média akkreditáció:
Fotózás és videó anyagok készítése céljából a pályákon kizárólag média akkreditált
személyek vehetnek részt. Akkreditáció a regisztrációs sátorban lehetséges,
illetékesség igazolásával (Melyik orgánum/média és mekkora megjelenés) és az
akkreditációs lap, valamint a felelősség vállalási nyilatkozat kitöltésével.

Belépődíj:
A belépőjegyeket minden személy egységesen 1000 Ft/ fő áron a kapunál meg tudja
vásárolni. Az előregisztrált résztvevőink + 1fő, a Média képviselői, illetve 12 éves kor
alatt a rendezvény térítésmentesen látogatható.
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Adminisztratív átvétel/regisztráció:
Ideje: 2020. február 15. 07:30 - 11.00 -ig
Helye: A Szervizterületen található KÉK SZÍNŰ PESTI BUSZ „BANDI”!
Bemutatandó:
• kitöltött regisztrációs lap
• 14. éven aluli nevező esetén szülői hozzájáruló és felelősségvállalási
nyilatkozat. (Ebben az esetben utasként jogosítvánnyal rendelkező személy
jelenléte kötelező!)
Regisztráció alkalmával a vezető résztvevők karszalagot kapnak.
A vezetőnek a karszalag viselése kötelező a rendezvény ideje alatt.

Útburkolat:
100% beton
Pálya kialakítása:
Az igényeket követve, megfelelő időjárási körülmények megléte esetén (hóban jégben nem) erre az edzésre külön Drift pályát alakítunk ki.
A mezőkövesdi reptér betonnal burkolt kifutóján, illetve mellékútjain zajlik majd kör
gyorsasági jelleggel (végtelenített) a Rally edzés. A Rally gyors kör hossza kb. 4 km.
Mindkét pálya igénybe vehető egyetlen regisztrációval.
- A rendezvény teljes ideje alatt a parkolóban, szervizparkban, autóval köröket leíró,
autóval driftelő, autóval csúszkáló vendégeinket és versenyzőinket a versenyből
azonnali hatállyal kizárjuk, valamint intézkedünk, hogy a területet mielőbb elhagyni
szíveskedjék!
Kérünk benneteket, hogy ebben legyetek partnerek. Az intézkedés oka, hogy
elszaporodott a "randalírozás", melynek előbb utóbb komoly baleset is lehet a vége!
Nincs szükségünk leszakadó repülő kerékre, féltengelyre, kavicsokra, amelyek
emberekben és értékekben egyaránt kárt tehetnek!
Szíves megértéseteket köszönjük!
Pályatévesztés:
A Rally edzés pálya nyomvonalának szándékos elhagyása/levágása, illetve
menetiránnyal szemben való közlekedés azonnali kizárást von maga után.
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Részvételi feltételek:
• Az edzésen csak és kizárólag megfelelő műszaki állapotban lévő autók /
versenyautók indulhatnak el, azaz üzemi folyadékok és / vagy kenőanyagok
nem szivároghatnak belőle.
• Vonószem: Minden kocsin első és hátsó vonószemnek kötelező lennie.
Teherbírása elegendő kell, hogy legyen a gépjármű vontatásához.
• Karosszéria: Az utastérbe csak az alábbi felszerelések szerelhetők be:
pótkerekek, szerszámok, pótalkatrészek, biztonsági felszerelés, hírközlő
berendezés, ablakmosó berendezés víztartálya. A felsoroltak tárolására
szolgáló tartók tűz esetén nem fejleszthetnek toxikus anyagot. Tilos az
utastéren áthaladó stabilizátorok felszerelése. Bármilyen veszélyes természetű
tárgyat, anyagot (akkumulátor, üzemanyag, tűzveszélyes anyagok) csak az
utastéren kívül szabad elhelyezni. Amennyiben az üzemanyagtartályt a
csomagtérben helyezik el, és a hátsó üléseket kiszerelik, az utasteret tűzálló és
vízhatlan válaszfallal kell elhatárolni az üzemanyagtartálytól. A karosszérián
belül elvezetett üzemanyagcső nem toldható, nem megengedett az utastérben
szűrő beiktatása. Akkumulátor utastérben való elhelyezése esetén, rögzített
dobozzal kell fedni.
• Kötelező előírásaink: Minimum „E” jellel ellátott bukósisak, minimum 3 pontos
biztonsági öv, rögzített akkumulátor és ülés, tökéletesen működő
fékberendezés, cseppmentes üzemanyag – ellátó rendszer. Az autókat burkoló
karosszéria elemek (sárvédő, géptető) nem hiányozhatnak, az üvegek plexivel,
fém vagy szövet ráccsal, illetve pilokarbonáttal helyettesíthetők.
• Szemetes zsák és szerelő ponyva használata kötelező! A keletkezett hulladék
elszállításáról a résztvevő köteles gondoskodni.
• Alkohol: A vezető nem állhat bódító hatású készítmény (kábítószer), gyógyszer,
vagy alkohol befolyása alatt. Szankciója, azonnali kizárás és a rendezvény
területének azonnali elhagyása. Az edzés ideje alatt a szervező
szúrópróbaszerű szondázást végezhet, ennek pozitív eredménye vagy
esetleges megtagadása a fenti szankciót vonja maga után.

Az a gépjármű, melynek konstrukcióját veszélyesnek ítéli a
szervező, kizárható a rendezvényből. Ugyanez vonatkozik az edzés
folyamán veszélyessé vált gépjárműre is!
Pályán érvényben lévő szabályok:
Baleset esetén a megállás minden esetben kötelező az elsőként a helyszínre
érkezőnek meg kell győződnie arról, hogy a balesetet szenvedett résztvevőnél
történt-e személyi sérülés. Továbbhaladás pályabiztosítói utasításra lehet.
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Baleset esetén a technikai mentést, humán mentést akadályozó versenyzőt
AZONNALI KIZÁRÁSSAL, valamint a további edzésekről való eltiltással szankcionáljuk.
Zászló szabályok:
A Rally edzésen sárga és piros színű zászlót használunk.
• Sárga zászló: Lassíts ne előzz, és készülj fel az irányváltoztatásra. Veszélyforrás
van a pálya mellett vagy részben a pályán.
Jelzés figyelmen kívül hagyása:
1. alkalommal: szóbeli figyelmeztetés
2. alkalommal: 60 percig felfüggesztve az edzésről
3. alkalommal: Kizárás
• Piros zászló: AZONNAL ÁLLJ! Továbbhaladás csak is a jelzést adó pályabiztosító
utasítására lehet. Ha a piros zászlós jelzést a pályán lévő „elágazóban” kapod
akkor a megállás nem kötelező, de a menetirányt a szervizpark felé kell venni
és a megengedett sebesség max. 10 km/h!!!!! Piros zászló figyelmen kívül
hagyása AZONNALI KIZÁRÁST von maga után!

A rendezvényen egész nap büfé és mobil wc biztosítva!
A rendezvény területének tisztán tartása, illetve környezetünk védelmének
érdekében kötelező a szerviz ponyva és a szemeteszsák használata. A szervező a
szervizpark területét biztonsági szolgálattal ellenőrizteti, de az ott hagyott értékekért
anyagi felelősséget nem vállal. A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz
részt, amit a regisztrációs lap aláírásával igazol.

Kérünk minden kedves versenyzőt, hogy akkor hívja a kaució miatt a megadott
számot, amikor már valóban össze vannak pakolva és útra készek! Köszönjük!

Mindenkinek balesetmentes, eredményes edzést kívánunk!
Speed Rally Team csapata
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