Kedves Versenyző Barátunk!
FOLYTATJUK!!!
Május 4-én szombaton egy közös tesztet tartunk Királyszentistván környékén, ahol aktív
és új versenyzőkkel is találkozhattok, valamint "autózni, motorozni, quadozni" is lehet.
Ugyanitt a tereprally iskolát is folytatjuk ahol igyekszünk minden fontos dolgot érinteni és
felkészíteni Benneteket a következő versenyre, hogy ne ott találkozzatok először itinerrel,
menetlevéllel, sportbírói jelzésekkel és olyan jellemző szituációkkal amelyek a hétköznapi
életetekben nem megszokott.
A program:
8:00-9:30
- Érkezés a helyszínre, elhelyezkedés, ismerkedés
9:30-11:00 - Bemutatkozás,
- A Szakág ismertetése,
- Elméleti képzés
- szellemiség,
- etap útvonal
- SZELEKTÍV Szakasz (NEM ZÁRT!!!)
- tájékozódás,
- itiner,
- jelzések,
- versenyek főbb helyszínei
- versenyiroda,
- hirdető tábla
- adminisztratív átvétel,
- gépátvétel,
- szerviz park,
- tankoló zóna
- Parc Fermé,
- állomások típusai,
- gyűjtő állomás és szerepe
11:00-11:30 - Pályabejárás, itiner értelmezés, jelzések értelmezése konvojban (jármű)
12:00-13:00 - Menetlevél szerepe, használata, kezelése...
- Verseny vezetőségi hierarchia és a Versenyzői Összekötő szerepe
- Szabályok értelmezése, megtalálása
- Biztonsági követelmények 2019-től és 2020-tól...
- Defekt vagy technikai probléma esetén teendő
- Baleset esetén teendő
13:00-13:30 - A Pályabiztosító Csapatunk által készített EBÉD!
13:30-14:00 - Kérdések és észrevételek megbeszélése,
- Következő iskola/teszt szükségességének, időpontjának egyeztetése
14:00-17:00 - Tesztelési lehetőség – 4 km kör (KIZÁRÓLAG AZ ÓRAMUTATÓ
JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN AZ ITINER SZERINT, A PÁLYABIZTOSÍTÓ
CSAPAT UTASÍTÁSAINAK KÖTELEZŐ BETARTÁSÁVAL!!!)
A Program NEM nyilvános! Kizárólag azokat a jelentkezőket tudjuk fogadni, akik
május 2-ig erre a levelünkre válasz e-mailben visszajeleznek, hogy részt kívánnak
venni.

A részvételi díj oktatással, 2 fő ebéddel, teszteléssel, rescue autóval:
15.000 Ft / Motor vagy Quad
30.000 Ft / Side by Side.
500 Ft / + ebéd
...ami érkezéskor a helyszínen fizetendő a sátorban!
A kezdeményezéssel szeretnénk „csapatot/közösséget építeni”. Az a szándékunk, hogy
minél többen kipróbálhassák a tereprallyt és alternatívát tudjunk kínálni a motorokat,
quadokat és side by sideokat megvásárlóknak, hogy hol tudják legálisan és ellenőrzött
keretek között biztonságosan használni a járműveiket. Ehhez Ti is kelletek...
FIGYELEM! A programon hivatalos fotós- és videós stáb lesz jelen akik promóciós
jelleggel anyagot készítenek a Tereprally Szakág számára. Aki esetleg nem kíván
„dokumentálódni” az kérem, előre jelezze! ;)

Tisztelettel
Garamvölgyi Zoltán
MAMS TR szakágvezető

A programon mindenki a saját felelősségére vehet részt!

