
 
 
ÚJÉV RALLYE 2010.január 10.vasárnap Salgótarján Külső Pályaudvar 
 
1.Verseny szervezője:     
VéZé Rallye Team 
Veszelka Zoltán  
Tel.: 06 (20) 933-3115 
e-mail: info@marvanyexpress.hu 
Magyar Edit 
Tel.: 06 (20) 511-0810 
e-mail: edit@nogradrallye.hu 
 
2. Nevezés : 
Nevezés a helyszínen 7.00-9.00-ig 
Nevezési díj: 7000 Ft 
 
Kérjük a helyszínen kitöltött nevezési lapokat nagybetűvel olvashatóan kitölteni! 
 
Feltételek: 
A versenyen bárki indulhat! Jogosítvány, bukócső, műszaki vizsga nem kötelező. Egy autóval 
többen is nevezhetnek. Utcai autóval is nevezhet bárki!  
Kötelező biztonsági felszerelés: biztonsági öv, bukósisak 
 
Pályabejárás: 7.00 – 9.00 adminisztrációt követően (autóval 2x2 edzőkör) 
 
Rajtszám osztás:        9.00- 9.30-ig 
 
A verseny rajtja:            9.30 –tól  
Növekvő rajtszám szerint, fotocellás félpercenkénti indítással.  
 
Díjátadás:                 
Az utolsó autó célba érkezését követően, 1/2 órán belül. 
 
3.A verseny jellemzői:     Üldözéses szlalom verseny 
 
Pálya: Salgótarján Külső Pályaudvar 



 
Pálya jellemzői: jó minőségű aszfalttal rendelkező zárt pálya 
 
4.Géposztályok, kategóriák: 
 
- M1:                          0- 1000    cm3-ig 
- M2:                    1001-1500     cm3-ig 
- M3:                    1501-2000     cm3-ig 
- M4:                    2001cm3fölött, összkerék, turbós, épített 
- Utcai kategória: Csak E jelzésű gumikkal lehet az autó felszerelve, valamint a hátsó üléssor 
megléte kötelező! 
- Abszolút Kategória 
 
Amennyiben egy kategóriában nem indul 3 autó, a nevezők eggyel magasabb kategóriába 
kerülnek besorolásra. 
 
5.A versenyre vonatkozó szabályok: 
 
5.1.    Értékelés  
Kategóriánként 1-től 6-ig plusz abszolút 1-től 6-ig. 
Három körből, a legjobb köridő alapján 
 
5.2.    Előírások: 
A pályán egyszerre 2 gépjármű tartózkodhat. 
Akadályoztatás esetén, az akadályoztatott versenyző új rajtot kaphat, amennyiben az 
akadályoztatást követően azonnal elhagyja a pályát. 
Az új körre kizárólag az adott futam végén van lehetőség! 
Annak a versenyzőnek, aki két körnél többet tartózkodik a pályán, futamideje törlésre kerül és 
új futamot nem teljesíthet helyette! 
Időmérés ellen óvás nincs! 
A szerviz területet versenyautóval gumimelegítés céljából sem lehet elhagyni! 
 

A verseny, rendezvény létrejöttét támogatja, szponzorálja: 
 

- Állatorvosi Rendelő-Salgótarján (www.tarjaniallatorvos.hu) 
- Dolinka Bútor-Salgótarján (www.dolinkabutor.hu) 

- Tokaji Italdiszkont (Tóth Béla)-Salgótarján és a www.mixerhungary.hu 
- Kobak Motorsport Klub-Kazár 

- Bubu 
- Polgárőrség-Sóshartyán 
- Márvány Express Kft. 

 
Médiatámogatóink: 

 
- www.nogradrallye.hu 

- www.duen.hu 
- www.rali.b13.hu 

 
Jó versenyzést kíván: 
 



a VéZé Rallye Team 
 
  


