
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Versenyzői Eligazítás és Részvételi Feltételek 
 

Általános Feltételek a résztvevőknek: 
 
Üdvözlünk mindenkit Greinbachban a PS RACING CENTERBEN a HOCHEGGER-
DÄCHER Rallycross rendezvényen 2020 Augusztus 22.-én 23.-án.  
 
A CORONA Vírus aktuális helyzete miatt be kell vezetnünk és be kell tartatnunk a 
rendezvényen a COVID-19 megelőzésének szabályait. Ez azt jelenti, hogy be kell 
tartatnunk a a távolsági és higiéniai szabályokat, hogy minimalizáljuk a fertőzési 
kockázatokat a speciális beléptetési szabályokkal a bejáratoknál, kijáratoknál 
ugyanúgy mint az egészségügyi helységeknél és az éttermi részeknél is.  
 
A csapatok beléptetése 2020.08.21.-én pénteken 14.00-tól lehetséges.  
 
Minden csapat maximálisan 4 fő lehet (1 versenyző 3 szerelő), a belépőjegyet a 
belépéskor adja át a rendező. 
 
A csapatoknak a mellettük depózó csapattól megfelelő távolságot kell tartani. A 
csapatok felelősek, hogy tagjaik ezen a területen belül legyenek és ezen területet 
lehetőség szerint csak a mosdóba való elmenetelkor hagyják el. 
 
Adminisztrativ átvétel az irodakonténerben. Egyszerre kizárólag egy versenyző 
léphet be. 
 
Technikai átvétel ezúttal a depóban lesz, ami annyit jelent, hogy az ATB technikai 
ellenőrei mennek sátorról sátorra ellenőrizni. Kezet fogni tilos. 
 
A depóban és a pálya egész területén mindenhol mindig 1,5 m távolságot kell tartani. 
 
A rajtelőkészítőbe kategóriánként egymás után ell érkezni a garázsok előtti 
előkészítő térbe.  



Szabad edzések 4 körösek 
Kvalifikációs futamok 4 körösek 
Elődöntök 5 körösek 
Döntők 6 körösek 

 
Mindenversenyző saját maga felel azért, hogy időben a rajtelőkészítőbe érkezzen, 
senkire nem várnak. 
 
A teljes verseny során a következő sorrendben versenyzünk: 
 Junior Kupa, Swift Kupa, Astra Kupa, MX5 Cup, Swift Hybrid RX Cup, Magyar Kupa, 
Peugeot RX-Cup, National 1600, STC -1600, STC -2000, STC +2000, Super 1600, 
Supercar.  
 
Balesetek előídézése illetve bármely módon, de főleg hátulról történő lökés, kizárás 
büntetés terhe mellett szigorúan tilos. 
 
Nézői belépőjegy biztosítása kizárólag a rendező honapján keresztül történő 
regisztráció után igényelhető korlátozott számban. 
 
A nézőkre ugyanúgy vonatkoznak a COVID 19 távolság tartásra és higiéniai 
szabályokra vonatkozó előírások. Ezek alapján minden nézőnek ki kell töltenie a 
honlapon megtalálható belépői nyilatkozat, melyet a belépéskor a Biztonsági 
Szolgálatnak le kell adni.  
 
A Biztonsági Szolgálat és a rendezvény hivatalos Tisztségviselőinek utasításait 
minden esetben be kell tartani. 
 
Bízunk abban, hogy minden résztvevő megérti az előírásokat és ematt a jövőben is 
llehetőség nyílik motorsport rendezvényeket nézői látogatók részvételével 
megtartani. 
 
Szívből kívánunk Önöknek kellemes tartózkodást és versenyzést Gteinbachban, 
Stájerországban. 
 


