
Cserépváralja Edzés 2023.01.15. 
 
Helyszín: Cserépváralja-Cserépváralja aszfalt összekötő út! 
 
 
Házigazda: Oravetz Zoltán +36202357047 
Adminisztratív átv. vezetője: O.Z. 
 
Szervizpark: Cserépváralja Ifjúsági tábor! 
 
Pálya: 100% aszfalt! 
 
Járművek: Műszaki vizsga nélküli járművek és utcai járművek is indulhatnak. 
Az üvegek a szélvédő kivételével, polikarbonáttal helyettesíthetőek. 
Világító berendezések nem kötelezőek. 
Egy autóval többen is rajthoz állhattok. Utcai autóval is rajthoz állhatsz!!! 
 
Kötelező felszerelések: 
Bukósisak, rögzített ülés és akkumulátor, minimum 3 pontos bizt.öv, 
cseppmentes üzemanyagellátó rendszer, hibátlanul működő fék és 
kormánymű, szemeteszsák, szervízponyva(lehet takarófólia is) 
 

Zárt pályán, aszfalton lesz lehetőség  autózni, nem a "stopper" ellen  
 
Cél a rendezőség által kijelölt útszakaszt  a megadott haladási iránynak 
megfelelően,  teljesíteni. Minden induló egész nap használhatja a szakaszt, a 
rendezőség által megszabott ütemben! 
Ezen a kijelölt lezárt aszfaltos nyomvonalon, feltekert ablak, bukósisak, 
bekapcsolt biztonsági öv a vezetőnek és az utasnak is 
KÖTELEZŐ! 
 
Kikötés: 
 
MINDENKI, TESZTELŐ ANNAK SEGÍTŐ SZEMÉLYZETE, 
SZERVÍZCSAPATA, SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT!!! 
 
INDULÓ FELELŐSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT ALÁÍRÁSÁVAL 
VÁLLALJA AZ ÖNMAGA, GÉPKOCSIJA ÉS SEGÍTŐ SZEMÉLYZETE ÁLTAL 
OKOZOTT MINDENNEMŰ ERKÖLCSI, ANYAGI, ESETLEGES SZEMÉLYI 
SÉRÜLÉSBŐL MARADANDÓ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSSAL JÁRÓ 
BALESETÉRT A FELELŐSSÉGET!!! 
 
A "versenyautóban"az 1fő "versenyzőn" kívül, maximum 1 fő utas 
tartózkodhat, a meghatározott biztonsági feltételek 
mellett. A rendezőség felé a RENDEZVÉNY kapcsán keletkezett károkért, 
személyi sérülésért a nevezők vagy a kisegítő személyzetük kilátogató nézők 



semmilyen kárigényt NEM nyújthatnak be. A szabályokat a RÉSZTVEVŐK 
tudomásul veszik, valamint a NEVEZÉSI LAPON aláírásukkal igazolják. 
 
Adminisztratív+ helyszíni nevezés: Cserépváralja Ifjúsági tábor! 
 
Nevezés: 
Nevezhet minden 18. életévét betöltött személy. 
Forgalmi engedély és rendszám nem kötelező! 
Quad,motor,autó!!! 
 
18. életévét be nem töltött személy szülői felelősségvállalási nyilatkozatot 
(szülő/gyermek születési ideje/helye/szem.ig.száma, telefonszáma)hozzon 
magával, amit 2 tanú írt alá, illetve a tanúk szem.ig.száma,telefonszáma 
legyen feltüntetve rajta! 
 
Nézői belépő: NEM szedünk!!! 
 
 Ricsi gyógyulásáért való gyűjtésben próbálunk segíteni, így 2 kihelyezett 
gyüjtődoboza fogadunk adományokat. 
 
 
Környezetvédelem: 
 
Fontos!! : Megkérek mindenkit aki a helyszínre látogat, hogy óvja a környezete 
tisztaságát "versenyzőknek" a szerelőponyva és a szemeteszsák használata 
kötelező! 
 
Információ: 
Oravetz Zoltán +36202357047 
 
Balesetmentes részvételt kívánunk a "versenyzőknek" jó szórakozást 
Mindenkinek!!! :-) 
 


