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M E G H Í V Ó

Az Magyar Nemzeti Autósport Szövetség – a 2008-as versenyévad lezárásaként
– megrendezi a “Bajnokok Tornája” elnevezésű rendezvényt.

A rendezvény időpontja: 2008. november 15. szombat

A rendezvény helyszíne: HUNGARORING

A rendezvény több részprogramot ölel fel, így a nevét is adó Bajnokok Tornáján
túl szeretnénk az eseményt egy igazi autósport ünneppé tenni.

A Bajnokok Tornája versenyen az MNASZ hat szakágának és két nem szakági
formában zajló bajnokságának legeredményesebb versenyzői fognak egymással
– azonos, SUZUKI versenyautókkal - megmérkőzni. Az itt induló versenyzők az
idei vagy megelőző években elért bajnoki címeiket és a szakági javaslatokat
figyelembe véve kerülnek felkérésre.

A Bajnokok Tornája mellett két fontos részprogram kerül megvalósításra.

Az F1 Paddock területén egy un. szervizpark kerül kialakításra, ahol a szakágak
versenyzői felállítják sátraikat, kiállítják versenyautóikat. Minden látogatónak
lehetősége nyílik, hogy testközelből megismerhesse az autósportban résztvevő
csapatok szervizpontjait, közelről megtekinthesse a versenyzők által használt
autókat és egyéb technikai eszközöket, valamint személyesen találkozhasson
szövetségünk kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzőivel.

Az F1 Paddock alatt található aszfaltozott parkolóban egy versenyautók
bemutatására szolgáló terület kerül kialakításra. Itt a versenyzők autóverseny
bemutatókkal, szponzorok, támogatók, vendégek megautóztatásával várják az
érdeklődőket.



Előre maghatározott időterv szerint a szakágak képviselőinek illetve a
versenyzőknek lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy nézőtalálkozókat
szervezhessenek.

A rendezvényen részt vesz az MNASZ Autós Technikai Bizottsága is.
Kiállításon mutatják be a tevékenységükhöz használt technikai berendezéseket
és a helyszínen szakembereik tájékoztatják versenyzőinket és a versenyzés
gondolatával foglalkozó érdeklődőket a sportág technikai feltételeiről, a
versenyautó építés lehetőségeiről, a versenyautókkal kapcsolatos szabályokról.

A Bajnokok Tornája rendezvény 2008. november 15-én 7:30-kor nyitja meg
kapuit a nagyközönség előtt. A versenyben a selejtező futamok 8:00-kor
kezdődnek és várhatóan 13:00 órára derül ki, hogy ki lesz az a 16 versenyző, aki
a döntőbe kerülhet. A döntők 13:30-kor kezdődnek és kieséses rendszerben 16
órára várható, hogy a legsikeresebb versenyző elnyeri a Bajnokok Bajnoka
címet. A verseny díjkiosztója 17 órakor kerül megrendezésre.

A selejtező és döntő futamok idejében, a versennyel párhuzamosan,
folyamatosan zajlanak a korábban említett kísérő programok.

A rendezvény a versenyzőknek, a szakágak kiállítóinak és ami a legfontosabb

a nézőknek is

D Í J M E N T E S !
Mindenkit szeretettel várunk a 2008-as év Bajnokok Tornáján és egyben
kívánunk nagyon kellemes szórakozást az összes - a rendezvényünkre kilátogató
- érdeklődőnek.

Bajnokok Tornája Szervezőbizottság


