Jóváhagyási száma:

VERSENYKIÍRÁS
„Drift & Lada All Stars”
2022.07.08-09.
MNASZ Jóváhagyási száma: K-0508/2022.06.17.
1. Általános információk:
A Hunakamo Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Rezeda utca 12/b.) mint rendező megrendezi a következő versenyt:
A verseny hivatalos neve: „Drift & Lada All Stars”
A verseny lebonyolítása a 2022 évi MNASZ Drift Alapkiírás alapján történik.
Az Alapkiírást jelen Versenykiírás a következő két pontban módosítja: A verseny dátuma: 2022.07.08-09.
A verseny helyszíne: Máriapócs, Rabócsi Ring
A verseny weboldala, eredmények elérhetősége: www.drifting.hu
A verseny titkárságának címe: Máriapócs, Rabócsi Ring
Nyitvatartás: 2022.07.08. 7:00 – 07.09. 22:00
A verseny titkárságának címe 2022.07.08. előtt:
2310 Szigetszentmiklós, Rezeda utca 12/b
Telefon: +36702339977
E-mail: info@drifting.hu
www.drifting.hu

A rendezvény az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával kerül megrendezésre!
(lsd. piros betűs rész, a szöveg végén)
A rendezvény lebonyolításának elemei:
 technikai és adminisztratív gépátvétel
 versenyzői eligazítás
 edzés
 kvalifikáció
 TOP16/8, és döntők
 díjkiosztó
 betétfutamok: Robogó verseny
2. Hivatalos személyek:
Rendező:
Versenyigazgató:
Technikai ellenőr:
Gépátvétel vezetője:
Sportbírók vezetője:
A felügyelő testület vezetője:
Versenytitkár:
Biztonsági felelős:
A verseny főorvosa:
Rescue és mentőszolgálat:

Béres Szabolcs
Angyal Péter
Béres Jácint
Béres Jácint
Nagy László
Demeter Magdolna
Angyal Péter
Béres Szabolcs
OMSZ. / később kerül meghatározásra.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 2081 Piliscsaba, Kinizsi P. út 1-3., és OMSZ.
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3. Nevezés, jelentkezés, átvételek:
Nevezési határidő online www.drifting.hu határidő: 2022.07.01. 20:00 óráig
Nevezési határidő a helyszínen: 2022.07.08. 12:00 óráig
Nevezési díj: 70.000 – 100.000 HUF;
Nevezési lap elérhetősége: gépátvételnél és interneten www.drifting.hu
Adminisztratív átvétel időpontja, helye: 2022.07.08. 7:00-12:00 Rabócsi Ring
Technikai átvétel időpontja, helye:
2022.07.08. 7:00-12:00 Rabócsi Ring
4. Időterv:
2022. július 8. Péntek
07:00 Tech. Inspection
09:00 Briefing
10:00 Training
15:30 Qualification
2022. július 9. Szombat
08:00 Scooter race
10:00 Training
16:00 Pro T16 > T8 > T4 > Final
20:00 Gala T24 > T16 > T8 > T4 > Final
23:00 Podium ceremony
5. Díjazás:
Díjazás: Minden versenyen a kategória első három helyezettje díjazásban részesül. Amennyiben egy kategóriában 4 versenyző
vagy annál kevesebb nevezett, a rendezőnek lehetősége van csak az első helyezettet díjazni.

6. Tiltás, büntetés:
A visszatérő sávban a sebességlimit 20km/h, A visszatérő sávban csak fegyelmezetten (akrobatikus mutatványokat - pl.
szlalomozás, driftelés, illetve az indokolatlan megállás - kerülve) lehet közlekedni. Továbbá tilos a visszatérő sávban a
gumifüstölés is. A sebességlimit túllépése, vagy fegyelmezetlen magatartás és a parkolási rend megsértése az alábbi
pénzbüntetéseket vonja maga után: Minden alkalommal 10.000.- Ft. A 2. figyelmeztetés vagy büntetés után a Versenyigazgató
a versenyzőt kizárhatja a versenyből!

7. Felelősség:
A résztvevők minden harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán, tárgyi vagy személyi sérülés esetén,
amelyekért együttesen, vagy külön-külön felelősek, felmentik a Rendezőt, a rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok
alkalmazottait, valamint képviselőit mindennemű felelősség alól. A Rendező semmilyen felelősséget nem vállal a depó területén
őrizetlenül hagyott felszerelésekért és tárgyakért.

8. Reklámok elhelyezésének tilalma:
A Rendező megtilt bárminemű reklám elhelyezését a versenypályán, a depó területén, A tilalom alól kivételt képeznek azok a
reklámok, amelyek a szállító járműveken festve vannak, továbbá a versenyjárművön, a versenyző és szerelő ruházatán vannak
elhelyezve. Amennyiben a Rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal intézkedik azok eltávolítására. Mód van azonban
reklámok kihelyezésére, a Rendezővel egyeztetett módon, amennyiben nem sérti azok meglévő vagy alakuló reklám és
szponzorrációs szerződéseit.

9. Biztosítás:
A Rabócsi-ring versenypálya éves rendezvény és felelősség biztosítása kiterjed mindennemű versenyre így jelen versenyre is.

10. Egyéb rendelkezések
A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt. A versenyen a versenyző köteles betartani azt, amit a
versenykiírás, és az alapszabály tartalmaz. Ami a szabályzatban, kiírásban nincs kimondottan engedélyezve, illetve jelen
pillanatban szabályozva az tiltva van. A versenyzők a szabályokkal kapcsolatban írásban javaslattal élhetnek, melyet a verseny
szervezője a következő rendezvényig elfogadhat, vagy elutasíthat. A szabály módosításának jogát fenntartjuk. A versenypálya
berendezéseivel való ütközés, amennyiben nem műszaki probléma okozta hiba miatt történik (beleértve az időmérő
berendezést), azonnali kizárást von maga után, továbbá a versenyző köteles viselni a verseny rendezőjének oldalán felmerülő
valamennyi kárt. A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett maximális sebesség 10km/h (kivéve a
versenypálya aktív szakaszát, és a visszatérő sávot). A rendezvény teljes területén tilos gépjárművel való pörgés és
gumifüstölés, kivéve az erre fenntartott területet! A versenyző a versenytáv megtétele után, köteles a lehető leghamarabb a
depo területére visszaérkezni, a megengedett sebességek betartása mellett. A versenyző köteles a futam végeztével úgy
elhelyezni autóját, hogy az ne akadályozza az őt követő versenyzők visszatérését, valamint az elvárható szabad közlekedést a
depó egész területén.
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Sportrendezvényünk a A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletének eleget tételével kerül megrendezésre.
A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarország egész területén
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel
megengedett.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló
kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.
2. § E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni. 3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba. (2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba. 4. § A Kormány e rendelet
hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbítja.

Budapest, 2022.06.07.

Rendező

MNASZ Drift szakág vezető

