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A. Leírása és azonosítása

A Transilvania  Motor  Ring,  Maros  Megyének  a  köztulajdonában  levő  létesítmény  és  a  Maros
Megyei Tanácsnak az ügyintézése alatt található (következőkbe „ÜGYINTÉZŐ”).

Ezt az „AUTÓ PARK A MOTOR SPORTOK RÉSZÉRE” projekt keretébe építették, a 2007-2013
Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A turizmusnak a hosszútávú fejlesztése és
népszerűsítése, 5.2 Beavatkozási ágazat – A turizmus infrastruktúrájának a létrehozása, fejlesztése,
modernizálása,  a  természeti  forrásoknak  az  értékesítésének  és  a  turisztikai  szolgáltatásoknak  a
minőségének a növelése, által volt finanszírozva, amelynek az általános célkitűzése, a turizmusnak
a hozzájárulásának a növelése a helyi és regionális fejlődéshez, a turisztikai szolgáltatásoknak a
változatossá  tételével,  azaz  „cél  turizmusnak”  a  létrehozásával  Maros  megyében  –  a  motoros
sportok kedvelőinek a részére.

B. Elhelyezkedés

A pálya a DN 15 (E 60) Torda – Marosvásárhely – Maroshéviz – Borszék országúttól 4 km-re és a
DJ 151 B Nyárádtő – Felsőkápolnás – Szeben megye határa megyei úttól 1,70 km-re helyezkedik
el. Az adminisztratív címe: Nagycserged település 1/G sz., Nyárádtő város, Maros megye.

C. A pálya leírása és a nyújtott lehetőségek

- Gyorsasági pálya 3.708,00 m hosszan, a szélessége 11-14 m között van;

- Épületek:
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o Fő épület, magassági rendszere F+2, a méretei a földszintnek a szintjén: a frontális

szélesség 85,70 m, az oldalsó pedig 14,50 m. Az épület a következő helyiségeket
foglalja magába: földszint – kettő lépcsőház, egy raktár a kisebb felszereléseknek,
egy hő központ, három boksz az ellenőrző műszaki szolgálat részére, egy szoba a fő
villanykapcsoló tábla részére, hőközpont, folyosó, három illemhely; I emelet – két
lépcsőház,  egy  illemhely,  szobák  a  verseny irányítóknak,  időmérő  állás,  verseny
felügyelet, verseny igazgató, TV és rádió stúdiók, konyha, közlekedési helyiségek,
díjazásra felkészülő szoba, díjkiosztó felület és raktárhelyiség a takarító szereknek; II
emelet – lépcsőház, két illemhelyiség, konferencia terem, kicsi terem a felkészítőnek
és didaktikai eszközök.

o Boxák és vendéglők, a magasság rendszere F+1. Az épület a következő helyiségeket

foglalja magába:

 Boxák és irodák: földszint – 11 box a versenyzők részére és két illemhelyiség;
I emelet – nyílt folyosó és csarnok, hat iroda és munkaszoba a csapatoknak. A
boxák fel vannak szerelve egy és háromfázisú elektromos energiát használó
berendezésekkel és tisztasági berendezésekkel (mosdó). 

 Vendéglő:  földszint  –  lépcsőház;  I  emelet  –  étterem,  bár,  konyha
mellékhelyiségekkel, két illemhelyiség és lépcsőház.

o Lelátó,  illemhelyiség  és  büfé:  a  büfé  és  az  illemhelyiségek  földszint  magasság

rendszerű építmények, 12,00 m hosszúak és 5,30 m szélesek; a lelátónak a hossza
52,50 m, szélessége 12,50 m és 1428 férőhelyes.

o Orvosi  központ,  földszint  magassági  rendszerrel,  a  méretei:  frontális  szélessége

12,05  m  az  oldalsó  szélessége  pedig  14,15  m.  Az  orvosi  központ  a  következő
helyiségeket foglalja magába: defibrillációs, elsősegély szoba, orvosi szoba, dopping
ellenes labor, recepció – váró terem, raktár, illemhelyiségek és fedett terasz.

o Adminisztratív  épület,  földszint  magassági  rendszerrel.  Az  épület  a  következő

helyiségeket foglalja magába: tanács terem, három iroda, titkárság, konyha, folyosó,
előtető, raktár és két illemhelyiség.

o Illemhelyiség  és  karbantartás,  alagsor  és  földszint  magasság  rendszerrel,

paralelepipedon formába, a méretei: frontális oldal 15,45 m az oldalsó pedig 12,70
m.  Az  épület  a  következő  helyiségeket  foglalja  magába:  földszinten  –
illemhelyiségek, étterem, öltöző és illemhelyiség a karbantartó személyzet részére,
hőközpont; alagsorban – két garázs box a gépeknek, raktár és műhely.

o Kapus szoba – főbejárat, alagsor és földszint magasság rendszerű, négyzet alakban

kivitelezve, egy terasszal a főbejárat felől, az oldalnak a hossza 6,55 m. Az épület a
következő helyiségeket foglalja magába: a földszinten – őrző szolgálat, pihenő szoba
és öltöző, beugró és illemhelyiség, az alagsorban pedig – irattár.

- Összekötőút  a  DJ  151B  –  Autó  park  között,  1.690  m  hosszan,  5,25  m  szélesen.
Megközelítőleg 80%-án az útszakasznak a baloldalán útpadka menti árkokat kiviteleztek és
építettek  3  áteresztő  hidat.  az  útnak  a  baloldalán  parkolóhelyet  létesítettek  6  gépkocsi
részére.
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- összekötő utak:

o Az “A” út 520 m hosszú, a főkaputól indul, az adminisztratív épületnek és az előtte

levő 17 parkoló helynek az elérését biztosítja (16 hely a gépkocsiknak és egy hely a
fogyatékos személyeknek), a pálya fölött, 33 m hosszú gerendákból álló felüljárón
halad át és folytatódik a Paddock felületig.

o A “B” út 860 m hosszú, a főkaputól indul,  20 m-en az “A” úttal  közös vonalon

halad,  miután szétválnak és folytatja az útját  a nézőtérig.  Az útnak a bal oldalán
különböző parkoló helyek vannak kialakítva,  motorkerékpároknak, maximum 9 m
hosszú autóbuszoknak és gépkocsiknak (motorkerékpárok – 260 hely; gépkocsik –
115  hely;  6  hely  a  fogyatékos  személyek  részére;  autóbuszok  (10  m  hosszú
járművek) – 4 hely).

o A “C” út 190 m hosszú, az “A” útból indul a 0+445 km-től és biztosítja az Illemhely

és karbantartó épületnek a parkolója felé és a pálya felé a bejárást.

o Vasbeton híd a pálya felett, az “A” bekötőúton, a 0+067,71 km-nél – egyetlen 32,15

m hosszú nyitással;

o Járdák;

- Víz – csatorna, földgáz, elektromos, telefon összeköttetés és hálózat;

- Platformok:

o Paddock Platform, az orvosi központ, a Főépület – Boxák és vendéglő és Illemhely

és karbantartási épület által van behatárolva, 478 m hosszú és a szélessége 42 m és
52  m  között  váltakozik.  A  paddock  keretében  adott  az  egy  és  háromfázisú
elektromos energia hálózathoz való csatlakozás, 31 csatlakozó táblán keresztül.

o TV Platform;

o Helikopter kikötő két leszállóhellyel;

o Parkoló helyek: kapu, adminisztratív épület, karbantartó épület és illemhely;

- Külső – kerületi kiépítések;

- Védő és biztonsági munkálatok: a pálya alakváltozó fém biztonsági korlátai;

- Környezetvédelmi munkálatok és tevékenységek;

- Időmérő, versenyellenőrzési és információs rendszer.

D. A pálya bérelése

A pályának  és  a  területén  található  szolgáltatásoknak,  a  használatának  érdekébe,  az  Ügyintéző
bérbeadási  szerződést  fog  kötni  a  természetes  vagy  a  jogi  személyekkel  (továbbiakba
SZERVEZŐK), akik magukra vállalják a pályán és annak a területén, lebonyolított tevékenységek a
szervezését és jó körülmények között való rendezését, az érvénybe levő jogi előírások szerint.

A  Transilvania Motor Ring Pályát bármely természetes vagy jogi személy (klubok, társulások,
stb.)  bérelheti,  köz-  vagy magán eseményeknek,  track-day,  sport  versenyek,  vezető  iskoláknak,
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bemutatóknak,  kiállításoknak,  előadásoknak,  workshopoknak  és  csapat  építésnek,  a
megszervezésének az érdekébe.

Figyelembe véve a tényt, hogy a pálya nincs felszerelve éjszakai megvilágítással, ezt a következő
program szerint lehet használni:

 április 16 – május 15, naponta, 08:00 és 18:00 órák között, 2 órás szakaszokba, 25 perces
szünetekkel a szakaszok között, amint következnek: 08:25-10:25, 10.50-12:50, 13:15-15:15,
15:40-17:40 között. A komplexumnak a területére való bejutás leghamarabb 15 perccel a
szakasznak a kezdete előtt történik és a befejeződése után legkésőbb 10 percen belül el, kell
hagyni.

 május 16 – augusztus 15, naponta, 08:00 és 20:00 órák között, 2 órás szakaszokba, 20 perces
szünetekkel a szakaszok között, amint következnek: 08:20-10:20, 11:40-12:40, 13:00-15:00,
15:20-17:20, 17:40-19:40 között. A komplexumnak a területére való bejutás leghamarabb 10
perccel a szakasznak a kezdete előtt történik és a befejeződése után legkésőbb 10 percen
belül el, kell hagyni.

 augusztus 16 – október 15, naponta, 08:00 és 18:00 órák között,  2 órás szakaszokba, 25
perces  szünetekkel  a  szakaszok  között,  amint  következnek:  08:25-10:25,  10.50-12:50,
13:15-15:15, 15:40-17:40 között. A komplexumnak a területére való bejutás leghamarabb 15
perccel a szakasznak a kezdete előtt történik és a befejeződése után legkésőbb 10 percen
belül el, kell hagyni.

 október 16 – április 15, naponta, 08:00 és 16:00 órák között, 2 órás szakaszokba, 30 perces
szünetekkel a szakaszok között, amint következnek: 08:30-10:30, 11.00-13:00, 13:30-15:30
között. A komplexumnak a területére való bejutás leghamarabb 15 perccel a szakasznak a
kezdete előtt történik és a befejeződése után legkésőbb 15 percen belül el, kell hagyni.

A  szervezőknek,  akik  több  mint  2  órás  periódusokra  bérelik  a  komplexumot,  joguk  lesz  a
komplexumban maradni, az illető periódusba beiktatott szünetek ideje alatt is, azzal a feltétellel,
hogy felszabadítsák a pályát.

A komplexumot, privát eseményekre, csak azokon a napokon lehet ki bérelni, amikor nem zajlanak
hivatalos  versenyek  vagy  tesztelések  és  hivatalos  időmérők,  amelyek  a  pályának  a  hivatalos
versenynaptárába vagy az eseményt szervező szövetségnek a hivatalos naptárába vannak iktatva. A
privát eseményeknek a programállása 30 nappal a kezdete előtt kell, megtörténjen.

A komplexumnak a bérelése magába foglalja:

- a parkolók és a helikopter leszálló használata

- a pálya használata

- a boksz utcának és a pályabírói állásoknak a használata

- a büfé és a lelátó használata

- a toalettek és zuhanyzók használata

- az internetnek a használata

- elektromos áram szolgáltatása
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-  adminisztratív  helyiség  a  főépületben,  illetve  a  boxok épületében  és  vendéglőben (6 iroda  és
munka  szoba  a  csapatok  részére,  konferencia  terem,  konyha,  bejárás  a  pályaellenőrzési  és  az
időmérő állásba való bejutás, díjkiosztó pódium)

- boxák

- időmérési és sebesség mérési szolgáltatások

- a sérült járműveket felemelő és elszállító gépek

- TV és rádió stúdió, TV platform

A bérleti díjakat évente, a Maros Megyei Tanácsnak a Határozatával határozzák meg.

A díjaknak a kifizetése az eseménynek a megkezdésének az időpontja előtt 48 órával kell kifizetni:

 banki  átutalással  a  Marosvásárhely  municípium  Kincstárában  megnyitott
RO94TREZ47621160250XXXXX számlára, adó azonosító 432290;

 készpénzzel, a Maros Megyei Tanácsnak a pénztárában, azoknak az összegeknek az esetébe,
amelyeket a jogi előírások szerint ily módon ki lehet fizetni;

A  bérleti  díj  mellett,  a  Szervezők  ugyanazon  határidőre  létrehoznak  egy  garancia  alapot,  a
Felhsználók által okozott esetleges károknak a kártérítésére, amely egyen értékű a bérleti díjnak az
értékével: 

 banki  átutalással  a  Marosvásárhely  municípium  Kincstárában  megnyitott
RO94TREZ47621160250XXXXX számlára, adó azonosító 432290;

 készpénzzel, a Maros Megyei Tanácsnak a pénztárában, azoknak az összegeknek az esetébe,
amelyeket a jogi előírások szerint ily módon ki lehet fizetni;

 egy Romániai vagy más állam béli hitelintézmény vagy biztosító társaság által kibocsátott
garanciális eszköznek a megküldésével, a Maros Megyei Tanácsnak a Pénzügyi-könyvelési
Irodájának.  Ennek  az  érvényessége  le  kell,  fedje  az  eseménynek  a  teljes  időtartamát  és
legkevesebb még 30 napot a befejezése után. A biztosíték a visszavonhatatlan és feltétel
nélküli kell, legyen. A külföldön kibocsátott garancia levél, a román nyelvű engedélyezett
fordításnak  a  kíséretébe  lesz  bemutatva.  A  más  valutába  befizetett  biztosítéknak  az
átszámolása  a  BNR (Román  Nemzeti  Bank),  a  létrehozásnak  a  napjára  érvényes  valuta
árfolyamának megfelelően történik.

A károknak a garanciáját az Ügyintéző visszaszolgáltatja a Szervezőnek:

 az eseménynek a lejárta után legtöbb 5 napon belül, abba az esetbe, hogyha nem voltak
károk;

 az  eseménynek  a  lejárta  után  legtöbb  30  napon  belül,  abba  az  esetbe,  hogyha  károk
születtek,  azoknak az  értékének  e  felbecsülése  után  a  garanciából  az  illető  összegnek a
levonása  után.  Abba  az  esetbe,  amikor  a  keletkezett  károknak  az  értéke  meghaladja  a
létrehozott  garancia  alapot,  a  garanciát  visszatartják,  az  Ügyintéző  pedig  kiszámlázza  a
Szervezőnek a különbözetet az okozott kárnak a teljes értékéig.

A Szervezők akik a  komplexumnak a bérlésére  szerződést  kötnek,  megengedhetik  a  belépést  a
pályát  felhasználóknak  (a  következőkben  FELHASZNÁLÓ)  a  részére,  a  következő  feltételek
szerint:
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 az Ügykezelőnek a nyilvántartásaiba való bejegyzés;

 a pályára egyidejűleg csak az azonos típusú járműveknek a belépésének az engedélyezése
(gépjárművek, motorkerékpárok, kerékpárok, stb.);

 a  pályára  egyidejűleg  maximum  22  gépjárműnek,  illetve  44  motorkerékpárnak  a
belépésének az engedélyezése. Más típusú járműre nincs meghatározva felső határ;

 a továbbiakban bemutatott pálya használati szabályoknak a betartása.

E. A pálya használat szabályai

1. A felhasználók a pályára a saját felelősségükre lépnek be. Ennek értelmében, a pályára lépés
előtt, a Felhasználók alá fognak írni egy nyilatkozatot a saját felelősségükre – amelynek a
formája megtalálhat a jelen szabályzatnak a H. betűjénél és megerősítik,  hogy be fogják
tartani a pályának a használati szabályzatát.

2. A felhasználók kötelesek jóhiszeműen és felelősségteljesen eljárni, hogy biztosak legyenek
abban, hogy nem fognak kárt okozni harmadik személynek, a javaknak és a környezetnek a
pályára  való  lépésükkel  és  a  viselkedésük  a  jóérzés  határain  belül  lesz,  a  többi
felhasználóval szembe, akik jelen vannak a pályán vele egy időbe és bármely személlyel
szembe, akik a Transilvania Motor Ring Komplexum keretében vannak jelen, amely Maros
Megye,  Nyárádtő  város,  Nagycserged  település  területén  található  (a  következőkbe
„PÁLYA”). A felhasználók felelnek, a Pályára vagy a Pálya területének bármely helyére
való  belépésük  alatt  okozott  károkért/veszteségekért.  A  felhasználók  meg  fognak  hozni
minden  óvintézkedést,  amelyek  szükségesek,  úgy  a  saját,  mint  a  környezetében  lévők
baleset/sérülés veszélyének a csökkentésének az érdekébe és követni fogják az Ügyintéző
képviselőinek  a  részéről  jött  utasításokat.  A  felhasználók,  mielőtt  belépnek  a  pályára,
megerősítik, hogy meg kapták a szükséges felkészítést, a pályára való belépéshez és, hogy a
tudomásukra hozták a pálya használatára vonatkozó kockázatokat és veszélyeket.

3. A felhasználók  tudomásul  veszik,  hogy a  Pálya  nem közút  és,  hogy a  kötelező  polgári
felelősségbiztosítás  nem  fedezi  a  Transilvania  Motor  Ring  pályáján  töltött  idő  alatt
megtörténő esetleges eseményeket.

4. A felhasználók csak akkor használhatják a pályát, ha van érvényes vezetői engedélyük, a
járművek esetén, amelyeknek a vezetéséhez arra szükség van, a jogszabályok szerint.

5. A felhasználók nem mehetnek a pályára vagy annak a területére, ha szeszes ital vagy tiltott
szerek  vagy gyógyszerek  hatása  alatt  vannak,  vagy  lesznek  vagy,  a  tulajdonukban  van,
amelyek befolyásolhatják az összpontosításukat és a reakció sebességüket, a Pálya területére
való belépésüknek az ideje alatt. A felhasználók egyet kell, értsenek azzal, hogy bármely
pillanatba, az Ügyintéző elvégezhet alkoholfogyasztást felkutató szűrést a pálya területén. A
felhasználók semmilyen okból kifolyólag sem utasíthatják vissza a tesztnek az elvégzését.

6. A felhasználók garantálják, hogy a pályán használt jármű jó műszaki állapotba van, hogy
nincs  folyadék  vesztesége,  az  abroncsok  pedig  optimális  állapotban  vannak  és  a  jármű
teljesíti az összes műszaki biztonsági feltételt. A felhasználok bele kell egyezzenek, hogy az
Ügyintézőnek  a  képviselőinek  joguk  van  a  járművet  beengedni  a  pályára  vagy  onnan
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kitiltani  azt,  vagy a Felhasználót  diszkvalifikálni,  kártérítés  nélkül,  abban az esetben,  ha
járműnek olyan műszaki problémái vannak, amelyek veszélyeztetik  azoknak és a Pályán
résztvevőknek a biztonságát.

7. A felhasználók kell nyilatkozzanak arról, hogy tudomásuk van motorsportokban létező valós
kockázatokról,  váratlan körülményekről  és az általános veszélyekről.  A felhasználók kell
nyilatkozzanak arról, hogy megértik, hogy az eseményeken való részvételtől tartózkodjanak,
hogyha  nem értenek  egyet,  hogy  elfogadják  a  velejáró  kockázatokat.  A  felhasználók  a
pályának az első körét maximálisan 90 km/h-ás sebességgel fogják megtenni (az első kört
tesztkörnek  nevezik),  hogy  megszokják  a  pálya  paramétereit  és  a  pálya  felületének  a
karakterisztikáit.

8. Az Ügyintézőnek az engedélyezett személyzetének joga van megtiltani a Felhasználónak a
pályára való belépést, abban az esetben, hogyha kételyeik vannak ezeknek a fogalmaknak és
feltételeknek a betartására vonatkozóan.

9. A Felhasználók  tudomásul  veszik  a  tényt,  hogy a  Pályát  videó  kamera  rendszerrel  van
felügyelve  és,  hogy  audiovizuális  felvételt  készíthetnek.  A  felhasználók  bele  kell
egyezzenek ezeknek a felvételeknek az elkészítésébe és felhasználásba (abban az esetben,
hogyha  megjelennek  ezeken  a  felvételeken)  bármely  jogi  vagy  adminisztratív  eljárásnál
(akár  bizonyítékként  is).  A  felhasználók  bele  kell  egyezzenek,  hogy  audiovizuális  és
fénykép felvételek készülhessenek a Felhasználóval a Pálya területén és meg kell engedjék
az  Ügyintézőnek,  hogy  felhasználhassa  ezeket  a  felvételeket  promóciós  anyagoknak  a
készítéséhez és ezeket az anyagokat megoszthassa a sajtó kommunikációs  eszközeinek a
segítségével  (ideértve  az  internetet),  anélkül,  hogy  a  Felhasználónak  kompenzációval
tartózna.

10. A gépkocsik vezetőinek és az utasaiknak kötelező a biztonsági övnek és a bukósisaknak a
használata.  A motorkerékpároknak a vezetői  kötelesek  egész vagy kétdarabos védőruhát
viselni, csizmát vagy bakancsot, kesztyűt és bukósisakot hordani – a felszerelés speciálisan a
motorkerékpáron  való  közlekedéshez  kell,  legyen  kialakítva.  A  kerékpárosok  kötelesek
kesztyűt és bukósisakot használni.

11. A  pályára  való  belépés  csak  a  speciálisan  megjelölt  helyeken  történik.  A  felhasználók
kötelezve lesznek, hogy kövessék a pályára való behajtással és a pályának a biztonságával
foglalkozó személyzetnek az útmutatásaikat, a pályára való behajtás pedig csak az általuk
mutatott irányba fog történni, Szigorúan tilos a pályán való megfordulás vagy az ellenkező
irányba való közlekedés. Egy járműnek a meghibásodása vagy baleset esetén, a Felhasználó
a megsérült járművet ki kell, terelje a pálya felületéről, oly mértékbe, amelybe ez lehetséges,
és a helyszínen meg kell várja a vontató járműnek az érkezését. Egy balesetet szenvedett
vagy megsérült járművel egy vonalba megállni vagy fékezni, valamint azt a pályán vontatni
szigorúan  tilos.  A  felhasználók  meg  kell  tegyék  a  szükséges  intézkedéseket,  hogy  ne
akadályozzák más résztvevőnek a pályára való behajtását. A felhasználókat kötelezik, hogy
a járművet oly módon vezessék, hogy ne veszélyeztessék és ne zavarják a többi résztvevőket
a pályán.

12. A felhasználókat  kötelezik,  hogy a  Pályán a  sebességet  a  saját  adottságaikhoz,  a  jármű
állapotához, a pálya állapotához és az időjárási viszonyokhoz igazítsák.
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13. A felhasználóknak nem engedélyezett, hogy ok nélkül hirtelen lassítsanak vagy fékezzenek
miközben a pályán közlekednek.  Szükség esetén,  a Felhasználókel  kell  hagyják a pályát
biztonságos körülmények között.

14. Baleset esetén, a Felhasználók kötelesek a járművet bemutatni egy műszaki ellenőrzésre,
ellenkezőesetbe, visszavonják a belépési jogukat a Pályára.

15.  A  felhasználók  betartják  a  versenyeknek  a  startját  és  a  végét,  azoknak  a  hivatalos
képviselőinek az útmutatásaik  szerint  és  a fényjelzések  vagy a zászlójelzések szerint.  A
felhasználók rögtön elhagyják a pályát, mikor a jelezték a verseny végét, a versenynek a
megszakítását baleset miatt, az extrém időjárási viszonyokat vagy bármely más körülményt,
amely megakadályozza a versenynek a folytatását optimális biztonsági körülmények között.

16. A Pálya területén való jelenlét teljes ideje alatt, a Felhasználó be kell tartsa az Ügyintézőnek
a képviselőinek az útmutatásait. A Felhasználók vállalni fogják a felelősséget az őket kísérő
személyekért is, azoknak a viselkedésükért és a károkért, amelyeket azok okozhatnak.

17. A Felhasználók el kell fogadják, hogy a Pályának csak bizonyos, az Ügyintéző (vagy annak
a  Képviselői)  által  egyértelműen  jelzett  övezeteibe  léphetnek  be,  vagy  azokba  az
övezetekbe, amelyekre különleges engedélyt kaptak. A Résztvevő járművek látható módon
meg  kell  legyenek  jelölve  egy  induló/belépő  számmal  és  egy  jellel  a  meghatározó
kategóriáról.

18. A Felhasználóknak nem lesz joguk fényképeket  és audiovizuális  felvételeket  készíteni  a
jelenlétének  az  ideje  alatt  a  Pálya  területének  a  keretében.  A  fénykép  és  audiovizuális
anyagoknak a készítése csak az Ügyintézőnek az előzetes beleegyezésével engedélyezett és
egy illetéknek lehet alávetve.

19. A  pit-lane  övezetében  tilos  a  dohányzás,  a  szeszes  italoknak  a  fogyasztása,  veszélyes
tárgyaknak a birtoklása vagy a felügyelet nélkül hagyott gyermekeknek vagy a póráz nélküli
kísérő állatoknak a jelenléte. Ebben az övezetben a sebességhatár 60 km/h.

20. A Felhasználók, megküldhetnek az Ügyintézőnek, a többi résztvevőre vonatkozó beadványt,
abban az esetben, hogyha gyanús tevékenységeket óhajtanak jelenteni. A Felhasználók el
kell ismerjék az Ügyintézőnek az exkluzív jogát, hogy a beadvány megoldását eldönthesse
és be fogják tartani annak a döntését, beleértve a lehetséges szankciókat.

21. A Felhasználók kötelesek részt venni a kötelező felkészítőn az első pályára lépésük előtt.

22. A  Felhasználók  kell  nyilatkozzanak  arról,  hogy  ismerik  a  pályának  a  körülményeit  és
paramétereit.

23. A Felhasználók kötelesek  arra,  hogy betartsák az Ügykezelőtől  és annak a képviselőitől
kapott  összes útmutatást,  a Pálya területén való jelenlétük ideje alatt,  beleértve a hanyag
vagy veszélyes vezetést, a biztonsági útmutatásokat, a fényjelzéseket és a zászlójelzéseket.

24. A Felhasználók kötelesek betartani a 30km/h-ás sebességhatárt a parkolók területén, amely a
Pályának a területének a része (továbbá ”Parkoló”) és ugyanakkor a Felhasználók el fogják
kerülni a hirtelen fékezéseket a Parkolóban, (kivétel az az eset, amikor a hirtelen fékezésnek
a célja egy váratlan, a járműnek a menetirányán levő, akadálynak az elkerülésének a célja),
el fogják kerülni a hirtelen gyorsítást, az ellenőrzött farolást vagy a driftelést.
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25. A  Felhasználók  kötelesek  betartani  az  Ügyintézőnek  és  annak  az  engedélyezett
képviselőinek  az  összes  útmutatásait,  a  megrongálódott  járműveknek  az  eltávolítására
vonatkozóan.  Az  ügyintéző  nem  vállal  semmilyen  felelősséget  az  esetleges  károkért,
amelyek keletkezhetnek ebben az esetben.

26. A Felhasználók egyet kell értsenek, a 2018. május 25.-én érvénybe lépett Személyes adatok
védelmének  és  a  GDPR normák  politikája  szerint,  hogy az  Ügyintéző  feldolgozhassa  a
személy  azonosító  adataikat  –  vezetéknév,  utónév,  születési  ideje,  lakcím,  e-mail  cím,  a
következő célokkal:

a. a  Felhasználó  azonosságának  az  ellenőrzése  a  pályára  való  belépésének  az
engedélyezésének az érdekébe,

b. a Felhasználók adatbázisába való felvétel,

c. ezeknek, az információknak az Ügykezelő által kezelt adatbázisba való felvétele,

d. az Ügykezelő által, szolgáltatásoknak és tranzakcióknak a biztosításáért,

e. az Ügykezelőnek a belső elemzéseinek és statisztikáinak az elkészítésére,

f. kapcsolatfelvétel (információ szolgáltatás érdekébe), az Ügykezelő által szolgáltatott
eseményekre  és/vagy  szolgáltatásokra  vonatkozó  értesítők,  akár  írott  formába  a
kapcsolattartási címre, akár elektronikus információ formájába e-mail-ben,

g. az adatoknak a használata az Ügyintéző által, marketing kampányokban és ezeknek, az
információknak  harmadik  félnek  való  kiadása,  akik  együttműködni  fognak  az
Ügyintézővel,  az  eseményeknek és a  marketing  tevékenységeknek a szervezésénél,
bizalmas szerződés alapján,

h. a vezetéknevét és az utónevét, a járműjének az adatait, az általa képviselt országot, az
események keretében az elért időket, hogy közöljék őket a Transilvania Motor Ring
területén, a képernyőkön, valamint interneten, a  www.cjmures.ro internetes oldalon,
bármely elektronikus felületen,

i. az érvényes törvényes előírások szerint és ennek a nyilatkozatnak az archiválására.

Ezek  szerint,  a  Felhasználók  kell  nyilatkozzanak  arról,  hogy  egyetértenek  a  fennebbi
előírásokkal,  10 éves periódusra, az ennek érdekébe egy Nyilatkozatnak az aláírásának a
napjától. A Felhasználók visszavonhatják az ezeknek, az információknak a felhasználására
vonatkozó beleegyezésüket, egy írott kéréssel, amelyet az Ügyintézőnek küldenek meg.

27. A  Felhasználók  kell  nyilatkozzanak  arról,  hogy  tudomásul  vették  a  fény  és  zászló
jelzéseknek a jelentéseit, amint be van mutatva a Zászlók jelentései szakaszban. Az illető
személy kell nyilatkozzon arról, hogy megértette ennek a nyilatkozatnak a tartalmát és be
fogja tartani a rá háruló kötelezettségeket.

28. A  Felhasználók  kell  nyilatkozzanak  arról,  hogy  alkalmasak  fizikailag  és  mentálisan,  a
látásuk (megfelelően megvizsgálva) legalább az autóvezetői vizsgához szükséges standard
szinten  van  és  nem  szenvednek  semmilyen  betegségbe  vagy  nincs  semmilyen
fogyatékosságuk, amely veszélyeztetné a pályán való vezetési adottságaikat és/vagy nincs
tudomásuk ilyen elégtelenségéről, a kiskorúnak vagy a rábízott személynek, akik a pályára
lépnek.
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A Felhasználók kell, nyilatkozzanak arról, hogy amennyire jelenleg tudomása van róla, nem
szenved  epilepsziába,  rángógörcsbe,  visszatérő  eszméletvesztésbe,  ájulási  vagy  szédülési
epizódokba;  hát,  nyak  és  gerinc  fájdalmak,  ficamodások,  gyengeség  vagy  törés,
cukorbetegség,  tüdő  vagy  szív  betegségek,  agyi  vagy  terhességi  sérülések,  amely
akadályozná  a  pályán  való  vezetési  adottságaikat  és/vagy  nincs  tudomásuk  ilyen
elégtelenségéről a kiskorúnak vagy a rábízott személynek, akik a pályára lépnek.

A Felhasználók kell, nyilatkozzanak arról, hogy nem vesznek részt valamely orvosi ajánlás
ellenére és, hogy nem diagnosztizálták őket valamely végső stádiumban levő betegséggel,
amely akadályozza a pályán való vezetési adottságaikat.

A Felhasználók kell, nyilatkozzanak arról, hogy abban az esetben, hogyha fizikailag vagy
mentálisan  indiszponált  vagy  bármely  típusú  sérülése,  sebesülése  van,  rögtön  fogják
értesíteni  a  helynek,  ahol  a  tevékenység  folyik,  az  engedélyezett  képviselőjét.
Következésképpen  beszüntetik  a  tevékenységet,  hogyha a  pályának a képviselőitől  azt  a
tanácsot fogják kapni.

29. A Felhasználók az összes fennebbi kötelezettségüket vállalni fogják, abban az esetben is
amikor  helyettük  más  személy  fog  a  pályára  lépni,  aki  nem írta  alá  a  saját  felelősség
vállalásra vonatkozó  Nyilatkozatot.

30. Abban  az  esetben,  amikor  a  Felhasználók  kibéreltek  vagy  kaptak  egy  sebesség
transzpondert, kötelességük lesz visszaszolgáltatni a transzpondert az eseménynek a végén,
perfekt működő állapotba. Abban az esetben amikor a Felhasználó nem szolgáltatta vissza,
megrongálta  vagy  elvesztette  a  transzpondert,  kötelezi  magát  az  1.953  lej/db-os
ellenértékének a kifizetésére.

31. A  gépkocsiknak,  motorkerékpároknak,  kerékpároknak  és  más  személyes
mozgáseszközöknek a parkolása csak az ennek értelmébe láthatóan megjelölt övezetekben
vagy a pálya személyzetének az útmutatása szerint lehetséges.

32. A boxák övezetében és a boxák belsejébe, csak az eseményre bejegyzett járművek belépése
engedélyezett és csak a programban megjelölt idő intervallumba.

33. A platformoknak/furgonoknak/pótkocsiknak vagy más szállító járműnek a belépése a boxák
mögötti  vonalra,  csak  ideiglenesen  engedélyezett,  a  résztvevő  járműveknek  és  az
anyagoknak a le/fel rakásáig, miután az ennek értelmében speciálisan kialakított övezetekbe
lesznek leparkolva.

34. A boxák vonalán és azoknak a belsejében tilos a dohányzás. A Felhasználók befogják tartani
A DOHÁNYZÁS TILOS jelzéseket, amelyekkel találkoznak a komplexumnak a keretében.

35. A pályára lépés csak a Transilvania Motor Ring személyzetének és az eseményre regisztrált
járművek számára megengedett, a programban megjelölt időintervallumba.

36. A komplexumba megengedett a kísérő állatoknak a bevitele (kivéve az épületeket), azzal a
feltétellel, hogy azok pórázon legyenek és megfigyelés alatt legyenek a Transilvania Motor
Ring Komplexumnak a keretében való jelenlétük teljes ideje alatt.

37. A kiskorúaknak a belépése a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a keretébe, csak egy
szülőnek/gondviselőnek/felelős személynek a jelenlétébe engedélyezett.
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38. A Transilvania Motor Ring pályáján tilos a driftelés és burnoutolás.

39. A  Felhasználók  tisztán  kell  tartsák  a  teljes  területet,  a  hulladékokat  csak  a  szemetes
kosarakba  és  kukákba  fogják  dobni,  megfelelő  állapotba  fogják  tartani  az  épületek,
illemhelyek és zuhanyzók helyiségeit.

A Felhasználó a Sajátfelelősség Vállalására vonatkozó Nyilatkozatnak az aláírásával:

 nyilatkozik arról, hogy teljes felelősséget vállal és megerősíti, hogy be fogja tartani a jelen
Szabályzatba foglalt összes pályahasználati szabályt

 elfogadja, hogy teljes egészébe megérti annak a kifejezéseit és feltételeit és az okát amiért
kérték, hogy aláírja és megerősíti, hogy önszántából és nem más személy által befolyásolva
írja alá.

F. A szervezők jogai és kötelességei

1. A Szervezők, a nézőket, csak a lelátók, a büfé és az illemhely területére, illetve a „B” útnak
a parkolójába engedik be. A Szervező lesz felelős, az utólag módosított és kiegészített,  a
nyilvános  összejöveteleknek  a  szervezésére  és  lebonyolítására  vonatkozó  60/1991.  sz.
Törvény összes előírásainak a betartásáért.

2. A Szervezők  fogják  megengedni  a  Felhasználóknak  a  pályára  való  belépést,  vállalva  a
felelősséget,  a  jelen  Szabályzatba  foglalt  pályahasználati  szabályoknak  a  betartásáért,  a
Felhasználók által. E célból, a Szervező meggyőződik arról, hogy minden Felhasználó kitölt
a  sajátfelelősségére  vonatkozó  nyilatkozatot,  az  előbb  említettek  szerint.  Ennek  a
nyilatkozatnak az egyik példánya át  lesz adva az Ügyintézőnek, mielőtt  a Felhasználó a
pályára lépik.

3.  A szervezőnek a kötelessége az összes Felhasználónak az azonosító adatainak a felvétele, a
Pályahasználati szabályzatnak a 26. pontjába megjelöltek szerint. Ennek a nyilvántartásnak
az egyik példánya át lesz adva az Ügyintézőnek, mielőtt a Felhasználó a pályára lépik.

4. A Szervező vállalja a felelősséget, az Ügyintézőnek regisztrált és a rendelkezésére bocsátott
adatoknak a helyességéért és teljességéért, a fennebbi 2. és 3. pontok szerint. Az Ügyintéző
fenntartja  a  jogát,  hogy  ne  engedje  az  eseménynek  az  elkezdését  vagy,  hogy  bármely
pillanatba  félbeszakítsa  az  eseményt,  abban  az  esetben,  hogyha  a  Szervezőtől  kapott
azonosító adatokban és a nyilatkozatokban, eltéréseket vagy hibákat állapít meg.

5. A sportversenyeknek a Szervezői kötelesek a szakterületnek a romániai egyesületeinek, a
szabályzatainak a betartása.

6. A Szervezőknek a kötelességük biztosítani az őrséget és a biztonságot a komplexumnak a
területén, a rendezvénynek a teljes ideje alatt.

7. A  Szervezőknek  joguk  van  jegyeket  eladni/részvételi  díjakat  beszedni,  a  szervezett
eseményre való bejutásnak az érdekébe.

8. A Szervezőknek joguk lesz arra, hogy megválogassák a rendezvénynek a résztvevőit.
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9. A  Szervezőknek  joguk  lesz  kereskedelmi  tevékenységet  folytatni,  direkt  módon  vagy
harmadik személy által, csak a nézőknek kialakított területen, amint meg van határozva a
fennebbi 1. pont szerint.

10. A  Szervezőknek  joguk  lesz  saját  magukat  reklámozniuk,  transzparenseknek,
reklámfelületeknek, stb. elhelyezésével az Ügyintéző által megjelölt helyeken és nyomtatott
promóciós anyagoknak a terjesztésével.

11. A Szervezőknek joguk lesz az eseményt közvetíteni a médiában, a Transilvania Motor Ring,
Maros Megyének a bejegyzett védjegyének, megnevezésből származó jogok betartásának a
feltételével. Ezzel a céllal, az Ügyintéző, a Szervezőnek a rendelkezésére bocsátja a TV és
rádió stúdiókat, illetve TV platformot.

12. A  Szervezőknek  jogukban  áll  kiegészítő  szabályokat  és  korlátozásokat  bevezetni,  a
Felhasználók és a nézők részére, azzal a feltétellel, hogy azok ne szegjék meg a törvényes
előírásokat és a jelen szabályzatnak az előírásait.

A Transilvania  Motor  Ring Komplexumnak  a  Használati  szabályzatában  előírt  szabályoknak,  a
Szervező vagy a Felhasználó által való megszegésének az esetében, a Szervező 2.000 lej értékű
büntetést fog fizetni minden egyes Felhasználó által való áthágásáért a szabályoknak.

A  büntetéseknek  a  kifizetése,  banki  átutalással  a  Marosvásárhely  municípium  Kincstárában
megnyitott RO94TREZ47621160250XXXXX számlára, adó azonosító 432290, vagy készpénzzel a
Maros  Megyei  Tanácsnak a  kasszájába,  a  törvényes  előírások szerint,  az  ily  módon kifizethető
összegek keretében, az alkalmazásuktól 30 napon belül, kell megtörténjen.

A  Szervező  egyetért  azzal,  hogy  az  Ügyintézőnek  a  hivatalos  képviselői  megtilthatják,  a
szabályokat áthágó Felhasználónak, a pályára való lépését.

A Szervező, aki nem fizette ki az összes büntetést, többet nem lesz joga használni a pályát más
eseményekre.

 A Szervező ki fogja fizetni, a jelen Szabályzatnak az áthágása miatt keletkezett, az általa vagy a
Felhasználók és a nézők által okozott károknak az ellenértékét.

G. A jelzőzászlók értelmezése

Zöld zászló

A pálya szabad.

Használható, például, egy sárga zászlóval jelzett szakasz után.

Sárga zászló

A pályán található veszélyt jelez.

Az illető szakasz előtt mutatják. TILOS AZ ELŐZÉS azon a szakaszon ahol sárga 
zászlót lengetnek. Ezen a szakaszon a résztvevők fel kell készüljenek, hogy 
lassítsanak és szükség esetén akár meg is álljanak.
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Piros zászló

A versenynek vagy a szessziónak a megszakítása. A résztvevők le kell 
csökkentsék a sebességet és vissza kell térjenek a boxokba. TILOS A 
VERSENYNEK/SZESSZIÓNAK A FOLYTATÁSA.

Kockás zászló/cél zászló

A versenynek/szessziónak a végét jelzi.

Miután a résztvevő áthaladt a célvonalon, el kell hagyja a pályát a legközelebbi 
boksz utca bejáratnál (a megfelelő menet irányba).

Kék zászló

Annak a résztvevőnek mutatják, aki lassabb a pályán és akit, a gyorsabb 
résztvevők, azon a ponton vannak, hogy megelőzhetik.

Egy lassúbb résztvevő nem kell, hogy akadályozza a gyorsabb résztvevőket, akik 
vele egy időbe a pályán vannak.

Fehér zászló

Egy, a pályán, lassabban közlekedő járműnek (mentőkocsi, beavatkozási gép stb.) 
a létezését jelzi.

TILOS AZ ELŐZÉS azon a szakaszon ahol fehér zászlót lengetnek, Csak a 
lassúbb járműnek a meg előzése engedélyezett.

Sárga piros csíkos zászló

Az illető szakaszon a pálya felületén olaj, víz, kavics vagy más anyag található.

A résztvevők figyelmesen kell vezessenek.

Fekete zászló + A résztvevő versenyszáma

A verseny vagy a szesszió alatt bármikor beinthető egy résztvevőnek.

Az illető számot viselő résztvevő köteles visszatérni a boxba a kör végén és nem 
fog tudni a pályára visszatérni csak ha határozottan megengedték neki.

Piros pontos fekete zászló + A résztvevő versenyszáma

Azt mutatja az illető számú résztvevőnek, hogy a járműjének műszaki problémái 
vannak.

A résztvevő köteles elhagyni a pályát (visszatérjen a boxba).

G. Felhasználói Nyilatkozat (modell)

NYILATKOZAT

Alulírott  ___________,  lakhely  ___________,  személyazonosító  szám  __________,  sorozat
_________,  személy  azonosító_____________,  ismerve  a  Büntető  törvénykönyv  326.  cikkely
előírásait, a hamis nyilatkozattételre vonatkozóan, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy:

 tudomásul  vettem  és  az  összes  követelményeit  teljesítem,  a  Transilvania  Motor  Ring
komplexumnak a Használati szabályzatnak;

 vállalom  a  teljes  felelősséget  és  megerősítem,  hogy  be  fogom  tartani  a  Használati
szabályzatnak az összes pálya használati szabályait;
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 megértem teljes egészébe annak a kifejezéseit és feltételeit, az okokat amiért kérték, hogy
aláírjam és  megerősítem,  hogy önszántamból  és  anélkül,  hogy más  személy  befolyásolt
volna, írom azt alá.

Dátum

Aláírás
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