
 

 

A rendezvénnyel kapcsolatos fontos információk (változás: 2020. június 01.):  

 

- A verseny a nézők számára is látogatható! 10 év alatti életkor esetén nincs 

belépődíj! 

- A versenyzővel bármennyi szerelő/csapattag érkezhet. A csapattagok között 

korhatár szerinti korlátozás nincs! 

- Mindenképpen be kell tartani a 1,5 méteres védőtávolságot a rendezvény egész 

területén! Ezen rendelkezés megsértői, sajnos nem vehetnek tovább részt a 

rendezvényen. 

- A rendezvény bejáratánál hőmérséklet mérés fog történni, akinél 37,5 Celsius fok 

feletti hőmérsékletet regisztrálunk, az nem léphet be a rendezvényre. 

- Kérünk mindenkit, hogy amennyiben lehetséges, akkor pontos pénzösszeggel 

érkezzen a kapuhoz (4.000.- Ft / Fő), amiből lehetőség szerint nem kell visszaadni. 

Ebből adódóan a helyszínen is tudsz belépőt vásárolni, de mi jobban preferáljuk 

az online belépő váltását. A linkek a lap alján! 

- A karszalagokat nem helyezzük fel, de azt a zsilippel elzárt területen mindenkinek 

viselni kell, amit a vele érkezőknek, vagy saját magának kell felrakni. 

- A rendezvényen több helyen lesz fertőtlenítő kihelyezve, lehetőség szerint 

használjátok. 

- Csak rajtszámmal ellátott versenyautó mehet be a depó területére, az esetleges 

szervizautó szintén kap rajtszámot. 

- A büfében és annak esetleges sorban állaskor is tartsuk be a minimum 1,5 méter 

védőtávolságot. 

- Az futam alatt az eredményeket, saját telefonotokon, zárt láncú wifi hálózaton 

tudjátok megnézni, bármely böngészőből. 

- Az online belépő és a helyszínen fizető vendégeink, külön sorba, külön beléptetéssel 

lesznek beengedve. Ezért érdemes előre megváltani a jegyet, hiszen akkor 

hamarabb be tudsz menni. 

- A szájmaszk és kesztyű használata nem kötelező, mindenki szabadon használja, 

vagy nem használja, de örülnénk, ha maszkban érkeznétek. 

- Reméljük mindenki egészségesen érkezik és boldogan, élményekben gazdagon és 

legfőképpen egészségesen távozik a rendezvényről 2020. június 06.-án 

Kiskunlacházán. 

- A nevezési díj tartalmazza a versenyző belépődíját. 

- A versenynapon a helyszínen is lehet nevezési díjat és belépő díjat fizetni az 

alábbiak szerint: 

o a kapuban kifizeted a saját magad és az esetleges csapattagok belépő 

díjait. 

o a technikai és adminisztratív átvétel után, a versenyirodán pedig 14000Ft 

nevezési díjat kell fizetned! Kérünk itt is pontos összeget hozz, ne kelljen 

visszaadni! 

- Az alábbi linkek továbbra is élnek, ha valaki elektronikusan szeretné megoldani a 

nevezését: 

  

 - Nevezési díj vásárlása csapattag belépő nélkül: 

 

https://dragracing.hu/product/szlalom-nevezes-versenyzo-belepo-junius-06-szombat-

kiskunlachaza/  

 

 A csapattagok belépő díját a helyszínen tudod rendezni! 



 

 

 

A nevezési díj fizetésekor a személyes adatokat meg kell adni, a jogosítványra vonatkozó 

kérdésekig. A többi mezőbe lehet false adatot nyomni, mert az inkább a drag szakágra 

vonatkozó kérdések, soknak nálunk nincs is értelme! 
 

- A versenyre nevezni ettől függetlenül a www.autoszlalom.hu/nevezes.php felületen kell.  

 


