
A hétvégén az európai élmezőny küzdelme mellett eldől, kik nyerik az MNASZ
idei drift bajnoki címeit
Dragfüggők a Hungaroringen

A Hungaroring ősszel sem pihen: október első hétvégéjén ismét elszabadulnak a lóerők a
mogyoródi versenypályán. A Hungaroring Extreme Technical Weekendet idén rendezik meg
először, amelynek keretein belül a drift Európa‐bajnokságának számító King of Europe hetedik
állomását is megrendezik, illetve gazdára lel az MNASZ égisze alatt rendezett Drift Bajnokság,
illetve a Dragracing Kupa összetett első helye.

Nem akármire vállalkoztak a hétvégi, Hungaroringen tartott autósesemény szervezői: a négykerék
magyar történelmének legnagyobb extrém autós találkozóját szeretnék tető alá hozni. A 3 napos
rendezvény során helyet kap drift, szlalom és motoros kaszkadőr bajnokság, összemérik (ló)erejüket
a dragracinges verdák, és a világ hondásai is itt gyülekeznek majd.
„Mindenki biztos lehet abban, hogyha kilátogat a hétvégén a Hungaroringre, a rendezvény minden
pillanatában hozzájuthat egy felejthetetlen élményhez. Egymást váltják majd bivaly motorok, cool
verdák, profi versenyzők, a jövő technikái – mindez gyönyörű hostessek koszorújában. Ráadásul
Európa legjobb driftesei is randevút adnak egymásnak a King of Europe sorozatban” – ecsetelte
Kohári Zoltán főszervező, az MNASZ Drag és Drift szakágának vezetője.
Az esemény a sporton és az izgalmakon túl a jótékonyságról is szól, hiszen a szervezők minden
kilátogatótól azt kérik, hogy hozzanak magukkal egy plüssmacit, hogy a hétvége lezártával átadhassák
a Bethesda Gyermekkórházban lévő gyerekeknek, illetve pénzt is gyűjtenek a kórház számára.
Véradásra is lesz lehetőség az Országos Vérellátó Szolgálat jóvoltából, valamint az Összefogás
Rehabilitációs Központ betegeinek saját készítésű termékeiből is vásárolhat bárki, és a befolyt összeg
az intézmény munkáját segíti, teszi könnyebbé a jövőben.

A hivatalos versenyek és programok
Péntek (2013. 10. 04.)
Autós nyílt nap
Szombat (2013. 10. 05.) – kapunyitás 8.00
King of Europe – Drift Európa Bajnokság
MNASZ Országos Drift Bajnokság (Pro kategória)
Honda Szallerbeck Évadzáró Nemzetközi Honda Találkozó
Stunt Riding (motoros kaszkadőr) Országos Bajnokság
Dragracing Gyorsulási Verseny – A Honda találkozó résztvevőivel!
Szlalom Országos Bajnokság
Vasárnap (2013. 10. 06.) – kapunyitás 8.00
King of Europe – Drift Európa Bajnokság
MNASZ Országos Drift Bajnokság (Pro kategória)
MNASZ Országos Drift Bajnokság (Street kategória)
Dragracing Gyorsulási Verseny (Street kategória)

Belépő
‐ Napijegy (szombat vagy vasárnap): 2500 Ft (online rendeléssel: 2250 Ft)
‐ 2 napos bérlet (szombat + vasárnap): 5000 Ft (online rendeléssel: 4500 Ft)
‐ 2 napos bérlet pályahasználattal (péntek + szombat + pénteken 20 perc pályahasználat a
Hungaroringen): 10500 Ft (online rendeléssel: 9450 Ft)
‐ 3 napos bérlet pályahasználattal (+ pénteken 20 perc pályahasználat a Hungaroringen): 13000 Ft
(online rendeléssel: 11700 Ft)


