
 

RENDEZVÉNYKIÍRÁS 

  
 

 MP trans - DUDU taxi & transzfer 

2023 Szezonkezdő 

RALLY Teszedzés és DRIFT edzés 

2023.03.11.Écs, Rábaring 

Rendező: M&B TEAM 

 

 

 

 

A 2023-as év Rendezvény sorozatunkat Szezonkezdő Rally Tesztedzéssel nyitjuk. 

 



 

Kapunyitás reggel 6 órakor 

Rally tesztedzés 8:00-tól -17 óráig 

NEM VERSENY !!! Időmérés nem lesz. 

 

Itt lehetőségetek lesz tesztelni, támogatókat, barátokat megkocsikáztatni. Tapasztalatot 

szerezni, beállításokat próbálni vagy csak egy jót autózni. 

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

 

MINDENKI OLVASSA EL A JELENTKEZÉSI FELTÉTELEKET !!! 

AZ ALULÍROTT FELTÉTELEKNEK NEM MEGFELELŐ VAGY HIÁNYOS FELSZERELÉSŰ 

GÉPJÁRMŰVEK, VERSENYZŐK SEMMILYEN FORMÁBAN NEM ÁLL MÓDUNKBAN 

RÉSZVÉTELÉT ENGEDÉLYEZNI A RENDEZVÉNYEINKEN !!! 

 

Ne feledjétek egy autót akár több sofőr is vezethet (fel ár nélkül) 

A pálya 9 km hosszú változó aszfalt burkolatú. 

 

Feltételek Rally tesztedzésre: 

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

-Kagylóülés 

-Minimum 4 pontos öv 

-Tűzoltó készülék 

-KÜLSŐ-BELSŐ ÁRAMTALANÍTÓ 

-ELÖL-HÁTUL VONÓSZEM (VONÓFŰL) megfelelő helyen 

-EGYBERÉSZES OVERÁL (UTASNAK IS) 

-Bukósisak (min. E jelzésű) 

-Szerviz ponyva 4x5m 

-Előzetes regisztráció 

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel, a Mini Sprintes és a Drift autók is kapnak helyet, 

hogy kedvükre csúszkálhatnak, füstöltethetik a gumit. 

 

Feltételek Drift edzésre: 

-EGYBERÉSZES OVERÁL (UTASNAK IS) 

-Minimum 4 pontos öv 

-Kagylóülés 

-Tűzoltó készülék 

-Bukósisak(min. E jelzésű) 

-Szerviz ponyva 4x5m 

-Előzetes regisztráció 

 

A SZERVÍZPARK TERÜLETÉRE NEVEZŐKKÉNT KIZÁRÓLAG CSAK A VERSENYAUTÓ ÉS +2 

AUTÓ MEHET BE !!! 

A TÖBBI AUTÓ A NÉZŐPARKOLÓT HASZNÁLHATJA. 



Nevezési díj 

Rally Tesztedzésre 37000ft/autó + 5 fő 

Drift edzésre 24000ft/autó + 5 fő 

 

Nézőknek belépő díj 2000ft/fő (14 év alatt a belépés díjtalan)  

Minden belépő jegy mellé ajándék energia ital. 

 

Nevezni Hamarosan a www.mbteam.hu web oldalon lehet 

facebook-on : 

 M & B team 

Máté Péter Máté-Szabó Hajnalka 

 

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. 

Előevezés Hamarosan a www.mbteam.hu web oldalon 

Előnevezési Zárlat 2023.03.06. 

Helyszíni nevezés:2023.03.07.-től. 

 

 

 

 

http://www.mbteam.hu/?fbclid=IwAR2t_Hug9W6BAdlHkEgkBpB5n4tNGCDyZV7jat-KYzN73cbLogKNjVds-K0
http://www.mbteam.hu/?fbclid=IwAR1jMsjwLeOUT-7i0aCUUMfkZgHHc83G-tkKVJhS31-sXfzn0rpK6NkRAP0

