
III.METABOND Rally & Tuning Day 

 

A Máté és Böri Egyesület ismét egy olyan családi autós napot szervez, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól 

érezhetik magukat. 

Látványból és programokból nem lesz hiány. 

 

 

Rally tesztedzés 

Gymkhana Verseny 

Go-kart 

Tuning találkozó 

Autó szépségverseny 

Hifi Hangnyomás verseny 

Kipufogó hangerő verseny 

Gyerek, Felnőtt vetélkedők 

Fellépők 

Bemutatók 

Gyerek programok 

Tombola húzás értékes ajándékokért. 

 

A Belépődíj 2000ft/fő ez tartalmaz egy energia italt és egy TOMBOLA jegyet.14 év alattiak belépése 

díjtalan. 

 

T. Pilóták. 

 

NEM VERSENY !!! időmérés nem lesz. 

 

Itt lehetőségetek lesz tesztelni, támogatókat,barátokat megkocsikáztatni.Tapasztalatot szerezni.beállításokat 

probálni vagy csak egy jót autózni. 

Ha nem felel meg az autó az új mnasz szabályoknak az itt nem kizáró ok. 

 

Feltételek: 

Rally: 

-Bukócső (nem kötelező a homológ,jó a csavaros cső is) 

-Minimum 4 pontos öv 

-Tűzoltó készülék 

-Bukósisak (min. E jelzésű) 

-Szeviz ponyva 4x5m 

-Előzetes regisztráció 

 

A Rally pálya 9,4km hosszú változó aszfalt burkolatú. 

 

Nevezési díj 25000ft/autó + 5 fő (akár több sofőr is lehet) 

A nevezési díjat a 10403332-50526788-52481005 K&H banknál vezetett számlaszámra kell elutalni.  

Számlatulajdonos Máté & Böri Egyesület 

 

A Rally taxizás engedélyezett, 

 

LESZ GUMIS!!!!!! 

 

Nevezni hamarosan 

www.mbteam.hu oldalon lehet 2019.06.10-ig lehet 

Helyszíni nevezés:2019.06.10.-től. Nevezési díj + 5000Ft. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mbteam.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1VeQFn-WTNdAX_hs1LBvzlEJdjR2T3-xnLMcWy_0zXQ1xWzlfWQrWMx_o&h=AT2B9D7GcKQnUtDV2o7sYvoiFLuO4X0QkJncG72tWCLRcNdJH93ONF99zaNf0_AiB6_Za211kzLzi9DfRJq1J2MkvaFsS55k_lGMbKE_bMFT7kSJSwYrSwvUzyn2GM2OzQbm


 

Ha bármi oknál fogva nem tud a nevező részt venni, és ezt a rendezvény előtt jelzi, akkor a nevezési díj 

100%-át vissza utaljuk. Ha nem jelezte és nem jön el, akkor a 75%-át utaljuk vissza. 

 

Gymkhana Bajnokság II.forduló Marcus Security Kupa 

 

A verseny három körből áll és a két legjobb idő eredménye van értékelve.A feladatok rontása és kikerülését 

büntető másodpercekkel díjazzuk. 

verseny szabályzat és kiírás a www.mbteam.hu oldalon 

 

A versenyre 3 kategóriában lehet nevezni: 

G1 : 0-1700 ccm-ig 

G2 : 1701-2500 ccm-ig 

G3 : 2501 ccm-től vagy turbós vagy 4wd 

 

Egy autóval több versenyző is nevezhet. 

 

A versenyre felkészülési idő (szabad edzés) 8:00 - 14:00 között 

14:00 kor a Verseny kezdete 

 

Nevezési díj 15000ft + 5 fö 

Nevezési díjat a : 10403332-50526788-52481005 K&H bankszámlára kell utalni.  

Számlatulajdonos Máté & Böri Egyesület 

 

Előevezés Hamarosan a www.mbteam.hu web oldalon 

Helyszíni nevezés:2019.06.10.-től. Nevezési díj + 5000Ft. 

 

Ha bármi oknál fogva nem tud a nevező részt venni, és ezt a rendezvény előtt jelzi, akkor a nevezési díj 

100%-át vissza utaljuk. Ha nem jelezte és nem jön el, akkor a 75%-át utaljuk vissza. 

 

Feltételek az Ügyességi (Gymkhana) szabad edzésre és a versenyre: 

-Tűzoltó készülék 

-Bukósisak(min. E jelzésű) 

-Szerviz ponyva 4x5m 

-Előzetes regisztráció 

 

LESZ GUMIS!!!!!! 

 

Érdeklődni: mateboriteam@freemail.hu 

facebook-on : M & B team 

Máté Péter Máté-Szabó Hajnalka 

Telefonon +36 70 671 8825 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mbteam.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3WXFPRnBr4AVpI884Pjz0D5-6y8NssudsI4Zh3LfdGK3Pyvd8br2kKguk&h=AT2B9D7GcKQnUtDV2o7sYvoiFLuO4X0QkJncG72tWCLRcNdJH93ONF99zaNf0_AiB6_Za211kzLzi9DfRJq1J2MkvaFsS55k_lGMbKE_bMFT7kSJSwYrSwvUzyn2GM2OzQbm
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mbteam.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR33FFW8zWlgKSyN6T5OFS65ySJ-mko5PbZtKRwQ2VMqcEMxgrWfymo22Uo&h=AT2B9D7GcKQnUtDV2o7sYvoiFLuO4X0QkJncG72tWCLRcNdJH93ONF99zaNf0_AiB6_Za211kzLzi9DfRJq1J2MkvaFsS55k_lGMbKE_bMFT7kSJSwYrSwvUzyn2GM2OzQbm

