III. Borsodring Rallyesprint
III. Holiday-Plus kupa
Magyarországon elsőként Balesetmegelőzési Bizottsággal
együttműködve „ A Biztonságosabb Közlekedésért „
Amatőr zártpályás mini-rallye autóverseny
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Mezőkövesd – Szentistván között lévő volt szovjet katonai repülőtér
2005.07.24.
rendkívül gyors, technikás,kiváló minőségű beton 4,1km 2xoda és 2xvissza
fotocellás, percenkénti indítás, számítógépes feldolgozás
Sporteseményeket Támogató Alapítvány a Rallye Sport Tehetségeiérttovábbiakban: START alapítv .
Adminisztratív vezető : Mezei Tamás
30-2302537
Sportszakmai vezető : Leffler Csaba
30-3810505
Fekete Lajos
30-9585668
Balesetmeg. Bizottság: Erdélyi Róbert
70-3304401
Biztonsági
vezető : Vas Péter Pál
20-9570808
Gépátvételi
vezető : Palotai György
20-9210829
Technikai
bizottság: Hegedűs László
30-2369523
Becsei Gábor
30-3468870
Web: startalapitvany.uw.hu
www.duen.hu
e-mail: startalapitvany@freemail.hu
bárki nevezhet , betöltött 18.életév, érvényes B kat.jogosítvány
min.3 pontos bizt.öv, E jelű bukósisak, mivel zártpályás – rendszám nélküli
versenyautó is indulhat, a licenszel rendelkező versenyzők külön
kategóriában indulnak és külön díjazásban részesülnek.
12000 Ft/autó , melyet postán rózsaszínű csekken ( START alapitv.)
3300.Eger.Pacsirta u 13. ) kérjük feladni vagy a START székházában
személyesen ,de a helyszinen is lehet , melyet kérünk a nevezési lapon
külön feltüntetni.
2005.07.18-ig .Nevezéseket a befizetési csekk fénymásolatával és a
kitőltött nevezési lappal ( mely letölthető – duen )együtt kérjük elfaxolni a
36-415250-es fax számra
a helyszínen az Union Biztosító képviselőjének 800 Ft/fő
750 ccm-ig,1300 ccm-ig,1600 ccm-ig,2000 ccm-ig ,2000ccm fölött
kategória I-VI összesített idő alapján , serleg a vezető és navigátor részére
I-III-ig , különdij a három legjobb Amatőr Lada versenyzőinek, licenszesek
külön értékelve.
2005.07.23-én 08h-tól adminisztratív és gépátvétel , 12h-tól pályabejárás
2x oda és 2x vissza 18h-ig, max: 50km-es sebességgel.Éjszakára a trélert,
autót ott lehet hagyni, ingyenes őrzött terület. Versenyautónként 6 db
ingyenes belépőjegyet adunk. 2005.07.24.. Megnyitó: 9.00h- kor.
Rajt: 9.30h- kor várhatóan a díjkiosztó 16h kor, lassítók rombolásáért
5 mp- es büntetés jár.A helyszínen büfé működik ! A szervízparkban
kérjük a környezetvédelmi előírások betartását:
szerelőponyva,Szemetes Zsák!

A rendezvényt a Mezőkövesdi Polgármesteri Hivatal, a Heves Megyei Autósport Szövetség, a
Heves megyei Sportigazgatóság és a BAZ megyei Sportigazgatóság is támogatja.

