
 

 

 

 

Szakági Hírlevél   

 

Szakági Hírlevél 003/2017 

 

Kedves Versenyzők, Csapatok! 

 

A Nyílt Szakági Értekezlet és a szabály ismereti vizsga időpontja: 

 2017. Március 11. szombat 10.00.  

A helyszín MNASZ székház 1. emeleti tanácsterem. 1146 Budapest XIV. Istvánmezei út 1-3. Kérek minden 

versenyzőt és csapatvezetőt, érdeklődőt. hogy az értekezletre időben érkezzetek, hogy minél rövidebb idő 

alatt át tudjuk beszélni a teendőket és meg tudjuk csinálni a Szabályismereti Vizsgát.  

Ha valaki nem tud részt venni az értekezleten, az egyeztessen Cselényi Vilmossal a szabályismereti 

vizsgáról. Szlovákiaringre nem írtunk ki szabályismereti vizsgát. 

2017-es gépkönyvezési időpontok az első versenyig: 

1. 2017. Március 11. 15.00-18.00 Proex Motorsport Bp. XVII. Rétifarkas 5. 

2. 2017. Március 18. 10.30-13.00 8272 Tagyon Akácfa u. 6. 

Szlovákiaringen gépkönyvezés nincs, aki nem tud eljönni a még kettő meghirdetett időpontra, 

egyeztessen az ATB-vel. 

A 2017-es rajtszám igényeket legyetek szívesek részemre eljuttatni.  

 

I. Magyar OB és CEZ futam Szlovákiaring 2017. Március 25-26 

     Nevezési zárlat normál díjjal: 2017. Március 13.-án 00.-ig. !!!!!! 

A nevezést elektronikus formában kell megtenni az on-line honlapon keresztül www.prihlaska-sams.sk  
a nevezési határidőig. A rendező ugyanezen a felületen keresztül www.prihlaska-sams.sk visszaigazolja 
a nevezést. Minden nevezett versenyző nyomtassa ki a kitöltött nevezési lapot és a technikai átvételi 
lapot. Irja alá és ezekkel együtt kell megjelenni az adminisztrativ átvételen. 
Az a versenyző aki a vissza igazolt nevezés után bármely okból nem tud részt venni a rendezvényen, az 
köteles a lemondást írásban (E-mail vagy Fax) a rendező felé legkésőbb az adminisztratív átvétel 
kezdeteéig megtenni. Ha ezt bárki elmulasztja, az 30 Eur büntetést köteles fizetni a rendező felé. 
A nevezés akkor érvényes, ha az on-line felületen keresztül azt visszaigazolják. 
 

A nevezési díjat minden versenyző az adminisztratív átvételen készpénzben fizeti !!! 
 

http://www.prihlaska-sams.sk/
http://www.prihlaska-sams.sk/


 

 

Nevezési díjak: SuperCar 150 € 
 Super1600 150 € 
 SuperTouringCars 150 € 
 Junior (HUN) 100 € 
 Magyar Kupa (HUN) 100 € 
 
 
 
 
 
 

Historic cars (CZE) 50 € 

 

Az ár tartalmazza a nevezési djat és a depó használatot. Az első nevezési  határidő lejárata 
után visszaigazolt  nevezésekre 50 Eur büntetés f izetendő . 

A versenyzőknek lehetőségük van Box bérletre (max 30 db). A boxok akkor kerülnek lefoglalásra, ha 
annak díja átutalásra kerül a rendező bankszámlájára. 

 

Boxok: 
A Boxok elérhetőek 2017 március 24.-én 19.00-tól és el kell hagyni 2017. március 26.án 19.00 ig. A 
versenyzők a kulcsokat a versenyirodán a Toronyban vehetik át. A bérlet díja  250 €/hétvége. A 
kulcsok kauciója 50 €., mely visszajár ha leadják. A versenyzők felelősek a box berendezéseiért és 
használatáért. 
Boxokat ezen az E-mail lehet rendelni: raceoffice@slovakiaring.sk 
 
Belépőjegyek: 
A rendező 6 belépőjegyet biztosít (1x versenyző, 5x szerelő) és 2 db depó belépőt a gépkocsik részére. 
A gépkocsi behajtás a depóba a SLOVAKIA RING főbejáratán keresztül. A csapatok ezen felül az 
adminisztratív átvétel alatt a versenyirodán tudnak kedvezményes belépőjegyeket vásárolni.(8 € /jegy)  
 
Versenyzői biztosítás: 
Minden versenyzőnek rendelkeznie kell versenyzői felelősség biztosítással. 
Magyar B és U licenccel rendelkező versenyzőknek az MNASZ titkárságon kell a hétvégére felelősség 
biztosítást kötni. Ekkor kerülhetnek fel a csoportos rajtlistára. A licencet váltott versenyzőnek nem kell 
bemenni. 
 
A licencek átvételéről majd értesítünk benneteket. 
 

 

    Jó felkészülést kívánunk mindenkinek 

 

   Budai Ferenc szakágvezető 

   Ujházi Béla 

mailto:raceoffice@slovakiaring.sk

