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Általános információk:                                                                 

 
1) Dátum, helyszín: 

 
A verseny idıpontja: 2011. május 6-7. 
A verseny helyszíne: Eger, Érsekkert.   

 
2) A verseny lebonyolítása: 
 

a) Gépátvétel – a mőszaki paramétereknek, valamint a biztonsági elıírásoknak való 
megfelelés ellenırzése. 

 
1.) Tervezett idıpont: 2011. május 6-án, 8:00-13:00 között. 
2.) Versenyzıi eligazítás 
3.) Felvonulás és jármőbemutató Eger belvárosában 
4.) A jármővek az ellenırzés után zárt és ırzött parkolóba kerülnek. 

 
b) Edzıfutamok a verseny elıtt (nem kötelezıek). 
 

Tervezett idıpont: 2011. május 7-én, 7:00-9:30 között. 
 

c) Versenyfutamok: 
 

1.sz. versenykategória:   Megtett legnagyobb távolság  
2.sz. versenykategória:   Ügyességi verseny  
3.sz. versenykategória:   Gyorsulási verseny 
 

 Tervezett idıpont: 2010. május 7-én, 10:00-tól. 
 
3) A benevezett csapatok a versenyen saját felelısségükre vesznek részt. 
 

a) A verseny megkezdése elıtt, a résztvevı csapatok írásban nyilatkoznak a versenyre 
 vonatkozó szabályok és a rendezık utasításainak elfogadásáról és azok betartásáról. 

 
b) Nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy a konstrukció az emberi egészségre és a 

környezetre veszélyforrást nem jelent, sem statikus, sem mőködı, mozgó állapotban. 
 
c) A résztvevık kötelesek nyilatkozatot tenni a tekintetben, hogy közvetlenül a 

rendezvény elıtt és annak idıtartama alatt a jármő vezetıi, valamint segítı 
csapattársaik sem alkoholt, sem gyógyszert, sem kábítószert nem fogyasztottak, illetve 
nem fogyasztanak, és ilyen szerek hatása alatt nem állnak. 

 
d) A versenyen a résztvevı csapatok tagjai az általuk harmadik személynek okozott 

kárért erkölcsi és anyagi felelısséggel tartoznak.  
 
e) A verseny ideje alatt a versenyzık által, valamint a jármőveik által okozott vagyoni és 

nem vagyoni károkért a rendezık a kárfelelısséget kizárják. 
 
f) A rendezıket semmiféle felelısség nem terheli a bizonyítottan nem a rendezık 

hibájából adódó esetleges balesetekért. 
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4) A versenynek országos és régiós médiaképviselık meghívásával megfelelı 

nyilvánosságot kívánunk biztosítani. 
 

A versenyre készült jármővek késıbbi szakmai rendezvényeken történı 
szerepeltetetésére a rendezık a versenyzı csapatokkal megállapodást szándékoznak 
kötni. Ennek feltételeit csapatonként külön szükséges meghatározni. 

 
 
5) Egyéb információk: 
 

a) A 2009. és a 2010. évi versenyen részt vett jármővek – a 2011. évi versenykiírás 
feltételeit maradéktalanul kielégítı átépítésük után – nevezhetık a versenyre. 

 
b) A verseny megtekintése nyilvános. 

 
c) A versenyzı csapatok részére az elsı napon ismerkedési estet tartunk. 

 
6) A levelezést minden esetben az alábbi címre kérjük: 
 

Bosch Rexroth Pneumatika Kft.   
3300 Eger, Bánki Donát u. 3.  

 
illetve a pneumobil@boschrexroth.hu e-mail címre.  

 
 

 
 
Eger, 2010. október 6.  

 
 
 
 

EMLÉKEZTETİ  -  Fontos határidık: 
 
2010. október 27.  -  Jelentkezés a Rexroth termékismertetı elıadásaira 
2010. november 12.  -  Nevezési határidı 
2010. november 24.  -  Nevezés visszaigazolása 
2010. december 17.  -  Dokumentáció megküldési határideje  
2011. február 22.-március 6. -  Rexroth-elemek átadása/átvétele 
2011. március 8.-április 3.  -  Pneumatikus csatlakozók átadása/átvétele 
2011. május 6.   -  Gépátvétel 
2011. május 7.  -  Pneumobil verseny 
 
 
 


