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Versenyzői Eligazítás és Részvételi Feltételek 
 

 

Általános Feltételek: 
 
Üdvözlünk mindenkit Greinbachban a PS RACING CENTERBEN az Augusztus 21 
és 22 között megrendezendő Rallycross rendezvényen. 
 
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 belépési tesztelést, a személyi regisztrációt, 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.  
 
Személyes Regisztráció 
 
Minden csapat maximálisan 4 fő lehet (1 versenyző 3 szerelő). Minden 
Versenyzőnek/Csapattagnak előre online regisztrálnia kell a www.rallycross-
greinbach.at honlapon. Minden nézőnek előre online regisztrálnia kell a www.ps-
racing.at honlapon. 
 
A csapatok beléptetése 2020.08.20.-én pénteken 14.00-tól-18.00 ig lehetséges. 
Minden csapat maximum 4 főből (1 versenyző és 3 szerelő) állhat. Belépés a 
versenypályára negatív teszttel, oltottságot igazoló okmánnyal vagy védettséget 
igazoló dokumentummal lehetséges (lasd Osztrák Egészségügyi Minisztérium 
határozatai). Amennyiben ezek az igazolások rendelkezésre állnak akkor az adott 
személy kap egy karszalagot, melyet az itt tartózkodás teljes időtartama alatt 
állandóan hordania kell. 
Minden csapatnak a szervízterületen belül egy hely lesz kijelőlve megfelelő távolság 
betartásával a másik csapattól.  
 
Adminisztrativ átvétel az irodakonténerben. Egyszerre kizárólag egy versenyző 
léphet be. 
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Technikai átvétel ezúttal a depóban lesz, ami annyit jelent, hogy az ATB és az AMF 
technikai ellenőrei mennek sátorról sátorra ellenőrizni. Kezet fogni tilos. 
 
A rajtelőkészítőbe kategóriánként egymás után kell érkezni, a garázsok előtti  
előkészítő térbe.  
 

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

 
Minden versenyző saját maga felel azért, hogy időben a rajtelőkészítőbe érkezzen. 
 
A versenyesen a kategóriák sorrendje: 
Junior Kupa, Astra Kupa, Hankook Racer Cup, MX5 Cup, Swift Hybrid RX Cup, 
Magyar Kupa, Peugeot RX-Cup, Ö-National 1600, STC -1600, STC -2000, STC 
+2000, Super 1600, Supercar.  
 
Balesetek előídézése illetve bármely módon, de főleg a hátulról történő lökés, kizárás 
büntetés terhe mellett szigorúan tilos. 
 
A díjkiosztó ceremónia publikum nélkül lesz megtartva. Az egész depóben Parc 
Ferme szabályok lesznek érvényesek. 
 
A nézőkre természetesen ugyanúgy érvényes a személyes regisztráció, a belépési 
tesztelés, a távolság tartásra és higiéniai szabályokra vonatkozó előírások. Ezeken 
kívül minden nézőnek ki kell töltenie a honlapon megtalálható belépői nyilatkozatot, 
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 érintett betartja a feltételeket és további motorsport 
rendezvényeket lehet nézők elötti megtartani. 
Kívánunk Önöknek kellemes tartózkodást Greinbachban, Stájerországban. 
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