XII. Dunakanyar Oldtimer Túra
V e r s e n y k i í r á s

A Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros Egyesület ezúton
tisztelettel meghívja Önt a XII. Dunakanyar Oldtimer Túrára!

2018. szeptember 1. szombat
Rendező
Rendező címe
E-mail
Szervezők
Fővédnök
Pálya hossza
Nevezési díj

Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros Egyesület
2015 Szigetmonostor Árpád út 15.
Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros Egyesület
szeszvame@gmail.com
Kazi Lászó 06-30-359-3434
Véber Alfréd 06-30-222-5859
Molnár Zsolt, Szigetmonostor Polgármestere
kb. 140 km
4000 Ft. / fő (10 év alatt ingyenes)

A nevezési díj a rajt előtti falatozást, verseny közben ebédet,
és az állomásokon ásványvizet is tartalmaz.

A versenyről
A verseny a Dunakanyarban a Duna mindkét oldalán – egy rövid szakaszon
Szlovákia területén - zajlik.
A túra útvonala a budapesti Aquaworld Resort szálloda parkolójából indul, főbb állomásai
Vác, Nagymaros, Ipolydamásd, Nagybörzsöny (ebéd), majd visszafelé Ipolytölgyes. A
határt a letkési határátkelőnél lépjük át, majd Esztergomot, Lepencét, és Pilisszentlászót
érintve a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumba fut be a mezőny.
Az országhatár átlépése miatt minden résztvevőnél, és kísérőnél az úti okmány
megléte kötelező! (Személyi igazolvány, és/vagy útlevél!)

Az útvonalon ellenőrző pontok lesznek, ahol a résztvevőknek különböző feladatokat kell
megoldani, hibázás esetén a versenyzők hibapontokat kapnak. Az elért hibapontok összessége
adja a versenyzők helyezését. A rajtszámot és az útvonaltervet a rendezőség biztosítja.
Díjazás
A verseny három kategóriában zajlik. Kategóriánként az első három helyezett oklevél és
dísztárgy jutalomban részesül, ezen kívül több különdíj kerül kiosztásra, valamint minden
induló emléktárgyat vagy díszes emléklapot kap.
Az értékelés
A legkevesebb hibapontot gyűjtő nyer.
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2018. szeptember 1. 9.00-ig Beérkezés a rajthelyre, regisztráció
Rajthely: AQUAWORLD RESORT BUDAPEST
1044 Budapest, Íves út 16.
9.15 Eligazítás a résztvevők részére
9.30 Rajt
16.00- ig érkezés a célba (A későn érkezők automatikusan kiesnek
a versenyből, ezért a menetet rendezői kísérőjármű zárja.)

Cél: Városi Tömegközlekedési Múzeum (BKV Múzeum)
2000 Szentendre, Dózsa György út 3.
16.30 Díjkiosztó
A verseny szabályai
Csak 25 évnél idősebb, üzemképes a KRESZ szabályainak megfelelő járművek
indulhatnak. A nevezés feltétele a jármű megfelelő, oldtimer névhez méltó esztétikuma.
Ennek hiányában a rendezőség a jármű indulását megtagadhatja.
Egyéb feltételek
A versenyen korra és nemre való tekintet nélkül mindenki részt vehet, aki a megfelelő
gépjármű vezetői engedéllyel rendelkezik.
Motorkerékpárral induló versenyzőnek a Szabványnak megfelelő sisak és zárt ruházat
kötelező.
A VERSENYEN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE INDUL,
VERSENYZŐKÉRT ÉS JÁRMŰVEIKÉRT FELELŐSSÉGET A RENDEZŐSÉG
NEM VÁLLAL.
A rendezőség a programváltoztatás jogát fenntartja!
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!
A versenykiírás valamint a nevezési lap megtekinthető illetve letölthető az egyesület
honlapjáról. / www.szeszvame.hu /
Nevezési határidő: 2018. augusztus 20.
Minden kedves résztvevőnknek eredményes részvételt kívánunk!
Véber Alfréd
SZESZVAME elnök

Kazi László
SZESZVAME titkár

