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A Szilveszter Rallye 2016 Versenykiírásának 4. pontja a következők szerint kerül pontosításra:
Adminisztratív átvételen be kell mutatni: Vezetői engedélyek (versenyzői licenc,ha van), az autó papírjai
(a közúti közlekedésnek megfelelő), és kötelező biztosítást igazoló dokumentumok.
Az MNASZ Sport Tanács 60/2014 és 61/2014 számú határozatának értelmében:
„A versenyen P-jelű rendszámtáblával valamint 3 napos útvonalengedéllyel nem lehet részt venni”,
akkor sem ha a használatra vonatkozó jogszabályi feltételek maradéktalanul teljesülnek.
Technikai átvételen be kell mutatni: 2 db. bukósisak (minimum MNASZ 2016 évi MARB Bajnokság
szabályainak megfelelő), KRESZ tartozékok, rögzítések, biztonsági felszerelések. Legalább 4 pontos
biztonsági öv (minimum MNASZ 2016 évi MARB Bajnokság szabályainak megfelelő), versenycélra
gyártott
ülések,
komplett
az
MNASZ
2016
évi
MARB
Bajnokság
szabályainak megfelelő bukóketrec, minimum 4kg-os rögzített tűzoltó készülék, a rendezői reklámok
előírtak szerinti elhelyezése. A gépátvételen csak karbantartott, tiszta gépkocsival lehet megjelenni.
A RENDEZVÉNYRE, MIVEL AZ ÚTVONAL KÖZÚTI SZAKASZT IS TARTALMAZ,
KIZÁRÓLAG A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAINAK MEGFELELŐ JÁRMŰVEK
NEVEZHETŐK.
Point 4 of Supplementary Regulations is modified as follows:
Driving licences (competitor rallye licence is not obligatory), the documents of the cars (must be in
compliance with the Hungarian Highway Code – rules of traffic ) and the documents proving the liability
insurance.
In accordance with decree 60/2014 and 61/2014, released by MNASZ SportTanács (Sport Committe
of the Federation of Hungarian Automobile), cars with plate number of ’P’, or route permission
must NOT enter the competition, even if they fulfill all legal requirements.
Since the event includes public road section as well, all entering cars must be in compliance with the
Hungarian Highway Code - – rules of traffic.
„ RSB Engedélyezés alatt”
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