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2022 Euro-Ring DRIFT edzés kiírása
Rendezvény megnevezése:
Euro-Ring Versenypálya és Rendezvényközpont Facebook oldalának és pártoló
tagjainak zártkörű autós ügyességi rendezvénye.
Rendezvény célja:
A rendezvény lehetőséget ad a versenyezni vágyók, közúti forgalomtól elzárt,
biztonságos zárt területen történő tesztelésre és vetélkedésre. Illetve népszerűsíti
sportot a fiatalok körében.
Rendező:
RACETRACK KFT.
2377 Örkény 2502/2 HRSZ.
Adószám: 25903357213
Helyszín:
Euro-Ring Versenypálya és Rendezvényközpont, 2377 Örkény 2502/2 HRSZ
A sorozat futamai:
2022.02.26.
2022.03.26.
2022.11.05.
A rendezvényen nevezők maximális létszáma: 45 fő
Jelentkezés menete:
A rendező által kiadott Google form jelentkezési lap kitöltésével van lehetőség az
előzetes regisztrációra. A rendezvény helyszínén és napján való jelentkezés az
előnevezések számának függvényében 08:45-ig
Nevezési díj:
45.000 Ft
A nevezési díj a helyszínen, az adminisztratív átvételen fizetendő.
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Időterv:
- 7:30 Kapunyitás, regisztráció kezdete
- 8:45 Kötelező versenyzői eligazítás (BÜFÉ előtti területen)
- 9:00-16:00 Edzés (ebédszünet 12:15-12:45)
- 17:00 kapuzárás
Szabályok:
- Zárt ruházat, cipő, bukósisak kötelező!
- Az autókban kötelező a tűzoltó készülék (palack vagy központi oltórendszer)!
- A pálya kijelölt nyomvonalát lehet használni a driftelésre!
- A pálya melletti füves rész szándékos rongálása, azonnali kizárást eredményez!
- Rossz állapotú gumival a sportbíró nem fog felengedni a pályára.
- Amennyiben véletlenül a gumi leszakadna a felniről, azonnal abba kell hagyni a
driftelést és nagyon lassú tempóban visszatérni a depóba.
- Pályabírók utasításainak be nem tartása azonnali kizárással büntetendő!
- Pálya szakaszon kívüli driftelés/gumiégetés TILOS, azonnali kizárással büntetendő!
- A depóban és a boxutcában LASSÚ tempóban közlekedj, figyelj oda a nézőkre,
csapattagokra, sporttársakra!
- A nyomvonalak végén a sportbírónál kötelező megállni!
- A boxutcában TILOS a parkolás, kizárólag a pályára való le és felmenetelhez lehet
használni.
- A depó megóvása érdekében olajfogó ponyva használata kötelező!
- A nap folyamán végig lesz gumis. A használt gumikat haza kell vinni, nem lehet a
területen hagyni!
Média:
Fotósok és videósok a rendező külön engedélyével, láthatósági fotós-videós
mellényben, a pálya biztonságos területén, saját felelősségükre dolgozhatnak,
betartva a biztonsági szabályokat, ügyelve testi épségükre! Előzetes jelentkezés
szükséges! A pálya belső részére csak motorsportos akkreditációval tudjuk felengedni
a médiásokat.
A rendezvény kiírás módosítására, a rendezvények törlésére, vagy más időpontban történő
megrendezésére a rendező fenntartja a jogot!
Örkény, 2022.01.14.
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