XII. Suzuki-Kaiser Ózd Rali
Meghívó az Összefogásra!
Kedves Rali szeretők, sportbarátok!
Hozzátok szólunk most, mert nélkületek nincs kinek autózni! Ha kinéztek az ablakotokon és
látjátok a viharos szélben hajladozó fákat, jusson eszetekbe az-az ellenszél, ami most a
rendezvényünkkel, a szeretett sportunkkal szemben fúj! Ezért mutassuk meg mindenkinek főleg magunknak- mennyien vagyunk! Legyünk ott az ózdi stadionban, fogjunk össze végre!
Reméljük az időjárás kegyesebb lesz hozzánk és legalább a kinti szél erőssége alább hagy! Ha
akarjuk, hogy jövőre lehessen 13. Ózd rali is, akkor csináljunk egy nagy családi találkozót a
prológon és élvezzük az imádott sportunk látványát és illatát! Rajtunk múlik, irány Ózd!
Addig is a legfontosabb! A szombati prológ mindenképp meg lesz tartva!

Kedves Versenyzők!
Ti, akik időt, pénzt, energiát nem spórolva áldoztok az autósport oltárán! Ne hagyjátok, hogy
igaztalanul szegjék kedveteket attól, ami a szerelmetek! Senki nem bánthat benneteket azért,
amit a saját nélkülözésetekből teremtetek meg! Tiltani sok mindent lehet, de a szabadságot
nem! Ti mind szabadok vagytok, bármilyen versenyzői igazolványotok is legyen!
Versenyezzetek ott ahol nektek jól esik, mi nem tiltunk semmitől, várunk benneteket
bárhonnan is jöttök! Emlékezzetek arra, hogy hány elnök és szakág vezető váltotta egymást az
elmúlt 20 évben, míg a Túrát mindig egy ember irányította! Változik a világ! A Túra Naturali
lett, a lövészet is bekapcsolódott, új sportág született! De Iván mindig értetek volt, van és lesz
is immár 25 éve! Nagyon köszönjük azoknak, akik eddig leadták nevezésüket és elmernek
jönni a nyomás ellenére! Legyenek Ők jó példák! Ha tetszik az Ózd rali ne habozzatok,
hívjátok a rendezőt Lódokit, aki már több mint egy évtizede biztosítja ezt nekünk és
pótdíjmentesen nevezhettek Naturaliba és Power-Sprintbe egyaránt!
Csak azért is!
Ha Ti is úgy akarjátok egy remek kis verseny és egy erős, jó bajnokság veszi kezdetét a
hétvégén!

Üdvözlettel a rendező és az AMTOSZ elnökségi tagjai!
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