Előszó:

Kedves versenyző!
Amennyiben a szlalom versenyre nevezel, úgy részt veszel a
versenyben és a Drift pályát is korlátlanul használhatod.
A rendezvény teljes ideje alatt a parkolóban, szervizparkban,
autóval köröket leíró, autóval driftelő, autóval csúszkáló
vendégeinket és versenyzőinket a versenyből és az edzésről
azonnali hatállyal kizárjuk, és 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!

Pet-Pack Bázis Drift
A mezőkövesdi repülőtéren

2020-03-07
Szervező:

Speed Rally Team

Az edzés vezetősége:
Szervező bizottság vezetője:
Vezető bíró:
Adminisztratív átv. vezetője:
Humán Mentés:

Fodor Krisztián /06 30 482 3015/
Balogh László /06 30 558 7841/
Adamcsek Erika /06 30 965 3440)
OMSZ

A verseny hivatalos honlapja:

www.csapassunk.hu

A verseny média partnere:

www.duen.hu

A verseny időpontja:

2020. március 7. 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.

A pálya:
Kb. 1.2 km hosszú pálya kerül kialakításra, a talaj beton burkolatú.

PROGRAM:
2020.02.23. vasárnap
- Kiírás közzététele
2012.03.05. csütörtök
- 12:00 - Elő regisztráció vége
2020.03.07. szombat
- 06:45 – 11:00 - Adminisztratív átvétel/regisztráció
- 08:00 – 16:00 - Szabad edzés

Nevezés:
Nevezési díj megfizetése a helyszínen történik, a regisztráció az alábbi linken
adható le:

http://tiny.cc/97efkz
Nevezési díj:
16.000 Ft / nevezés. A regisztrációs díj az extrém biztosítás díját nem
tartalmazza!
Az adminisztrációs átvétel végeztével, nem áll módunkban regisztrációs díj
visszatérítésre. Előregisztrált versenyzőinket megkérjük, hogy amennyiben
előre láthatólag mégsem tudnak részt venni a versenyen, legkésőbb
2020.03.05-én 12:00 -ig jelezni szíveskedjenek felénk, ezzel is elősegítve
munkánkat.

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

Adminisztratív átvétel:
Mezőkövesd reptér kijelölt területe. Kérjük a személyzet erre vonatkozó
kéréseit betartani.
A versenyiroda a szervizparkban kitáblázva, keressétek "Bandi"-t, a Pesti
buszt.

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.

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!

Szerviz 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 2020. március 7-én, 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.
Kérünk minden kedves versenyzőt, hogy akkor hívja a kaució miatt a
megadott számot, amikor már valóban össze vannak pakolva és útra készek!
Köszönjük!

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

