
 
 

 

Motorhome szabályzat 

A motorhome kialakításának szándékát 2017.12.31-ig a PneuReg felületen jelezni kell a szervezők felé. 

Ennek tartalmaznia kell egy elrendezési vázlatot és az ott tervezett tevékenység rövid leírását. Ezt egy 

külön fájlban, Rajtszám_Csapatnév_Motorhome_igénylés.pdf néven kérjük feltölteni a Tervek 

mappába (https://www.pneureg.hu/plans/). 

A verseny lebonyolításának biztonsága szempontjából a motorhome lezárt terület, az ide való bejutás 

korlátozott és regisztrációhoz kötött. A csapatok max. 12 fő vendéget fogadhatnak (beleértve a nem 

versenyző csapattagokat is), akik névsorát 2018.04.20-ig regisztrálni kell a PneuReg-en (a 

csapattagokon túli vendégeket „Szurkolóként” kell regisztrálni). A szervezők a versenyzői regisztráció 

alkalmával fogják átadni a belépéshez szükséges jogosítványokat a csapatkapitánynak.  

A motorhome berendezése a verseny napján 2018.05.12. reggel 6 és 8 óra között történhet. A felállítás 

idejére járművekkel sem a boxutca területére, sem a rendezvény területére nem lehet behajtani. A 

berendezési tárgyakat szállító járműveket csak a rendezők által kijelölt parkolóban lehet elhelyezni, a 

le és felrakodást onnan a csapatnak kell megoldani, ehhez csak saját kézi szállító eszközöket vehetnek 

igénybe. A motorhome bontása csak az eredményhirdetés befejezése után kezdődhet. 

A motorhome területére is érvényesek a versenyszabályzat 12. Felelősségvállalás és 13. Rajtszám és 

reklámok elhelyezése fejezetek előírásai. 

 

 

Rules of Motorhome requesting 

Request for motorhomes should be registered at PneuReg until 31st December 2017. It should be a 

separate file called RaceNr_TeamName_Motorhome_request.pdf, uploaded to Plans folder 

(https://www.pneureg.hu/plans/), and should contain a draft layout and a description of the planned 

activities. 

Due to security reasons motorhomes are a closed area, where the entrance is restricted and requires 

a registration. Teams are allowed to have max. 12 guests (including all the – non-racer – team members 

too), who should be registered at Pneureg until 20th April 2018 (guests, who are not team members, 

should be registered as Fans). Organizers will hand-over the licences for motorhome entrance for all 

the guests to the captain of team during the team registration. 

Setting up of motorhomes is only possible on the day of competition, 12th May 2018 between 6 and 8 

a.m. It is not allowed to enter neither the pit lane nor the area of the event during the installation with 

cars. Vehicles, transporting fixtures or equipments, should stay in a defined/marked parking zone, 

loading (up and down) should be organised by the team itself with its own (manually operated) trolley 

or other manual equipments. Release of motorhomes is only allowed after the awarding ceremony is 

finished. 

Please consider the chapter 12 „Responsibility” and chapter 13 „Placing of start number and 

advertisements” of the Competion Rules, which are also valid for motorhomes.  
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