
 

RENDEZŐI KÖZLEMÉNY: 

 

Verseny előtti edzés lehetőség 

 

2020. 12. 28. 11:00-16:00 között térítéses felkészülési edzés lehetőséget szervezünk. 

Előzetesen jelentkezni az elektronikus nevezési rendszerben kell ( www.szilveszterrallye.hu), a 

díjat a nevezési díjjal együtt kell feladni. 

A teszt Díja: 39 000 Ft vagy 110 euro. ( a díj tartalmazza az Általános Forgalmi Adót, valamint 2 

fő Extrém biztosításának díját.) 

A teszt a Hungaroring közelében kerül kialakításra. A megadott irány betartása a rajtengedély 

megvonásának terhe mellett kötelező! A teszten közreműködő rendezők utasításait 

folyamatosan be kell tartani.  

Bukósisak és a biztonsági öv, zárt versenyzői ruházat használata a teszt folyamán kötelező! 

 

A teszten résztvevőknek előzetesen részt kell venniük az adminisztratív és technikai 

gépátvételen, ahol az ellenőrzések és a biztosítások megkötésével egy időben megkapják a 

teszthez szükséges dokumentumokat is. 18 év alatti személy a teszten még utasként sem 

vehet részt. 

 

Pre-event test for additional cost: 

Between 11:00-16:00 on 28. 12. 2020. a test will be held with is subject to the payment of a fee. 

The application for the test should be sent previously, indicated on the entry form, and the fee 

should be sent together with the entry fee. 

Fee: HUF 39 000 or EUR 110 (including VAT and the insurance for 2 persons). 

The route of the test will be designated on a ca. 1 km long road, close to the Hungaroring.. It is 

obligatory to take into consideration the direction of the track under burden of the 

withdrawal of the start permission. Orders of the organizers must be kept without any 

objection.  

During the test, it is compulsory to wear crash helmets, safety belts, and closed racing suits! 

 

Participants of the test must go through the administrative and technical checks prior to 

the test, where in time of the checks and paying for the insurance, they get all necessary 

documents for the test. Under the age of 18, it is forbidden to sit into a racing car even 

as a passenger during the time of the test.  

 

 


