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RÁBA-RING VERSENYPÁLYA HASZNÁLATI FELTÉTELEI 

AZ AUTÓSPORT VESZÉLYES! 
 

A versenypályát mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja! 

A versenypályára csak résztvevőként regisztrált járművek és személyek hajthatnak 

fel. 

A résztvevők az a-zperformance.com honlapon regisztrálhatnak és vásárolhatják meg 

a belépőt 2018. május 17-ig.  

A résztvevők és az érdeklődők a jelen dokumentumot, a versenypálya használati 

feltételeit, a Felelősségvállalási nyilatkozatot és a részletes programot az a-

zperformance.com honlapon és az esemény Facebook oldalán olvashatják, de külön 

kérésre e-mail-ben is kérhető. A részvételi díj beérkezését követően ezen 

dokumentumokat kérés nélkül, automatikusan elküldik a Szervezők a megadott E-mail 

címre.  

Honlap: 
https://a-zperformance.com/categories/raba-ring-2018_-majus-27_-232.html 
 

Esemény Facebook oldala: 
https://www.facebook.com/events/223390688214475/ 

 
E-mail-ben lekérés: 
robert@saabtuning.hu 

 

A résztvevők a meghirdetett időterv és csoportbeosztás szerint hajthatnak fel a 

versenypályára. 

A szervezők fenntartják a jogot ez előzetesen meghirdetett időterv módosítására. 

A versenypályára való felhajtás előtt: 

https://a-zperformance.com/categories/raba-ring-2018_-majus-27_-232.html
https://www.facebook.com/events/223390688214475/
mailto:robert@saabtuning.hu
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- bemutatják a pályahasználati díj befizetéséről kapott visszaigazolást 

- a résztvevők bemutatják vezetői és forgalmi engedélyüket 

- bemutatják a jármű elejére felszerelt gyári vagy egyedi, funkcionális vonószemet 

- bemutatják az autóban elhelyezett vontatókötelet 

- a szervezők az autó első szélvédőjére felírják a rajtszámot vízzel lemosható, 

kifejezetten erre a célra használatos festékkel 

A versenypályára kizárólag érvényes műszaki vizsgával rendelkező, 

kifogástalan műszaki állapotú járművek hajthatnak fel, ezen kívül olyan 

épített versenyautók, amelyeket a Szervezők előzetesen ellenőriztek és 

jóváhagytak. 

Különösen fontos: 

- Kiváló fékberendezés 

- Kifogástalan állapotú gumiabroncsok 

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a műszakilag kifogásolható állapotú 

járműveket kizárja a versenypályáról. 

A szervezők előírásait és utasításait minden körülmények között be kell 

tartani! 

Alkoholos befolyás vagy egyéb szer hatása alatt álló személy a versenypályára nem 

hajthat fel. 

A biztonsági övet minden körülmények között be kell csatolni. 

Az ablakokat teljesen fel kell húzni, vagy a gépjármű ablakát védőhálóval kell pótolni. 

A kormánykereket vezetés közben két kézzel kell fogni. 

Keresztben autózni, driftelni tilos! 

 

Pályázás menete 

A szervezők négyes csoportokban, egymást követően indítják az autókat. 

Tilos az egymással való versenyzés! 

A versenypályán 4 autó haladhat egyszerre, a szervezők 20 másodpercenként indítják 

őket egymás után. 

Egy menet 3 teljes kör, ezt követően mind a 4 autónak le kell hajtania a 

pályáról.  

A pályára csak akkor hajthat fel a következő 4 autó, ha arra a szervezők engedélyt 

adtak.  

Előzés csak kétszeri fényjelzést követően megengedett. A megelőzött autó köteles 

lehúzódni a pálya jobb szélére, ahol kiszámíthatatlan manővert nem végezhet. 
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Amennyiben az autó a pályán elromlik és még haladóképes, úgy a jobb szélre 

húzódva, a mögötte haladókat nem veszélyeztetve, vészvillogóját bekapcsolva, a 

lehető leghamarabb el kell hagynia a pályát. 

Amennyiben az autó a pályán elromlik és nem mozdítható, úgy a szervezők 

megállítják a forgalmat, és csak az autó levontatása után indítják újra. 

Baleset esetén a szervezők a programot átmenetileg vagy teljesen felfüggesztik. 

Személyi sérülés esetén a szervezők haladéktalanul mentőt hívnak. 

A szervezők előzetesen, írásban tájékoztatják a helyileg illetékes mentőszolgálatot és 

katasztrófavédelmet a programról, részletesen és pontosan megjelölve részükre a 

helyszínt, az esemény várható időtartamát, az odavezető utat, és a résztvevők 

számát. 

Azonnali kizáráshoz, valamint adott esetben kártérítési igény támasztásához 

vezet a szervezői utasítások figyelmen kívül hagyása, a szándékos ütközés és 

rongálás. 

A résztvevő tudomásul veszi, hogy felelős minden kárért, amit ő maga vagy 

járműve okozott a versenypályán az infrastruktúrában és másoknak. 

A saját és mások biztonsága érdekében kérjük figyelembe venni az alábbi alapvető 

biztonsági elveket és intézkedéseket: 

- A versenypályán a forgalom egyirányú, az óramutató járásával ellentétes. 

- Haladásra a pálya teljes szélessége használható, előzni csak jobb oldalról, kettő 

fényjelzést követően, biztonságos távolságot tartva lehet. 

- A versenypályán szabad autózás folyik, nem versenyzés! 

- Fokozottan figyelni kell az alacsonyabb sebességű járművekre. 

- Kerülni kell a kiszámíthatatlan irányváltásokat, a cikk-cakkban közlekedést, valamint 

az ún. féktávon beszúrást. 

- A pályán megállni tilos! Ha nem tud az autó eljutni a legközelebbi kijáratig, úgy a 

szerevezőket a lehető leghamarabb értesíteni kell, akik a szükséges intézkedéseket 

haladéktalanul megteszik. 

- Ha hátra kell hagynia autóját, soha ne fordítson hátat a mögötte érkezőknek, 

minden esetben a közeledő járműveket kövesse figyelemmel! 

- Fontos tudni, hogy a versenypályán bekövetkezett esetleges balesetek és ütközések 

megítélésénél nem a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok és biztosítási 

ügymenetek az irányadók, mert nem közúton történnek! 

 

Hasznos tudnivalók, javaslatok: 

Az autó menetteljesítményét nagy mértékben rontja, ha kettőnél több személy ül 

benne. 

A versenypályán és annak 10 kilométeres körzetében nincs benzinkút, így legalább fél 

tank üzemanyaggal érkezz. 
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Készíts be az autódba egy alap szerszámkészletet és egy flakon hűtővizet. 

Szervizeltesd le az autódat a program előtt, ellenőriztesd a fékrendszert és a 

gumiabroncsok állapotát! 

Hasznos, ha a telefonod névjegyzékében egy tréleres telefonszáma megtalálható. 

A Rába-Ringen a pályán kívül semmiféle infrastruktúra nincs. Gondoskodj előre 

innivalóról, ennivalóról, megfelelő öltözetről. Hozz magaddal összecsukható széket, 

asztalt, pokrócot, akár napernyőt, ha nem az autóban akarsz pihenni, piknikezni.  

Gondoskodj a napvédelemről!  

A mobil térerő akadozik, nem mindig elérhető.  

 

Szíves együttműködésedet előre is köszönjük! 

Jó autózást, kellemes időtöltést kívánunk! 

Szervező: A-Z Car Performance Kft. 

Kapcsolat: Róbert Gábor 

info@a-zperformance.com 
robert@saabtuning.hu 

+36 30 6364 672 
 

mailto:info@a-zperformance.com
mailto:robert@saabtuning.hu

