
 

                                                                                          EDZÉS KIÍRÁS! 

 

                Rally edzést tartunk a tököli reptéren április 26-án(Vasárnap) 08h-17h! 

PÁLYA! 

Az edzés nagy része a tököli reptér betonos kb. 4 km-es mellékútjain zajlik.  

Mindenki annyi kört mehet amennyit csak akar. 

Két nyomvonala van a pályának: 

- egy végtelenített kör, ahol nem kell lejönnöd, és róhatod a köröket ameddig csak kedved van, 

- a másik pedig egy egykörös szakasz, ami elég sokáig ugyanaz, mint a végtelenített, csak a vége felé van egy elágazás, ahol 
eldöntheted, hogy kijössz-e a szervizparkba, vagy sem. 

EZ NEM VERSENY!!! 

Célunk az, hogy verseny tempóba, de időmérés nélkül mindenki rengeteg tapasztalatot szerezzen magának. 

Felhőtlen szórakozás az egész családnak  

Bárki beülhet melléd  . Használd ki a lehetőséget, és autóztasd meg anyukádat, támogatódat, barátaidat. 

FONTOS! 

Az autók zajszintjét mérni fogjuk. Ennek a maximális határa 96 dB lehet! A mérés most biztosan lesz!!! 

Nem kell megijedni ettől, amennyiben a kipufogód nem lyukas, és legalább egy dob van rajta már elvileg megfelel. 

Amennyiben most nem felel meg, akkor is részt vehetsz az edzésen, de legközelebbre kérlek halkíts rajta. 

 

 

 

 

 

 



FELTÉTELEK!  

Üzemképes állapot, üzemi folyadékok és / vagy kenőanyagok szivárgása nélkül, füstölés nélkül 

 Megfelelő állapotú ékszíjak 

 Megfelelő szilárdsággal rögzített akkumulátor és saruk 

 Megfelelő szilárdsággal rögzített kerekek 

Megfelelően rögzített ülések 

Működőképes fékrendszer 

SISAK, ŐV, ÉS A REGISZTRÁCIÓ KÖTELEZŐ! MAX 80 AUTÓ!  

Egy autóban egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat. 

Regisztráció: rallyedzes@gmail.com (név, autó elég) 

Kérlek bennetek, ha tudtok hozzatok magatokkal szervizponyvát, és szemetes zsákot. 

Természetesen pályabírók, és mentő van a helyszínen! 

Kérlek benneteket, hogy a pályabírók utasításait tartsátok be, és zászló jelzéseket vegyétek figyelembe. 

Alkohol fogyasztása a sofőröknek tilos! 

Lesz még kint: BÜFÉ, Mobil gumis 500 Ft/gumi 

RÉSZVÉTELI DÍJ autónként(max. 3 sofőr) 15.000 Ft 

Egy autót egy nevezési díj ellenében maximum 3 sofőr használhat 

Egy autóra háromnál több nevező esetén a negyedik nevezőtől számítva a részvételi díj 7500 Ft/sofőr 

Belépő : 500 Ft/Fő  

KEDVES RALLY KEDVELŐK! A TÖKÖLI REPTÉR SAJNOS NÉZŐK ELŐL ELZÁRT TERÜLET, AZ EDZÉST CSAK A 
RAJTBÓL TUDJÁTOK NÉZNI. TRIBÜNT RAKUNK K NEKTEKI! MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK. 

Versenyautónként a belépés 5 fő részére díjtalan!! 

A média képviselőinek a belépés díjtalan. 

Elérhetőség:  -rally edzés facebook oldal            www.rallyedzes.hu                            Tel. Szabó Tibor 0670-623-64-66 

                                            MINDENKINEK NAGYON KELLEMES SZÓRAKOZÁST KÍVÁNOK  

Bejárat 

mailto:rallyedzes@gmail.com


 

 

 

 

 

 

  

                                       

       


