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Fogalom és terminusmeghatározás

DRIFT -  olyan  sportesemény,  ahol  a  versenyző  szándékos  túlkormányzással,  gyorsítással,
fékezéssel és kormányzással teljesíti a pályát, miközben megtartja a jármű feletti uralmat. A
vezérlés  állandó  oldalcsúszásban  történik,  a  pálya  tengelyéhez  képest  szögben.  
DRIFTVERSENY - olyan autós verseny, amelynek során a versenyzők a jelen szabályzatban leírt
autókkal egy pályát drifteléssel teljesítenek.

PADDOCK - a versenypálya azon része, ahol az autókat felkészítik a futam előtt

BOKSZ - versenyjárművek tárolására vagy előkészítésére szolgáló garázs

LIVE TIMING -  egy  folyamatban  lévő  verseny  eredményeinek  valós  idejű  megjelenítése  az
interneten vagy a helyi televíziós hálózaton

CSAPATÉPÍTÉS  - általában egy adott csapat által szervezett tevékenység, amelynek célja a
munkatársak teljesítményének javítása, kezdve a kommunikációval és az együttműködéssel

TRACK  DAY  -  olyan  szervezett  esemény,  ahol  a  résztvevők  saját  vagy  bérelt  járműveket
vezethetnek a pályán

ETAP  -  sportverseny,  amely  egy  adott  szabályzat  szerint  zajlik,  és  amelynek  során  a
versenyzők pontokat szerezhetnek a ranglistán
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DRAG RACE/GYORSULÁSI VERSENY - két jármű közötti helyből indulásos verseny, rövid, 
általában 400 méteres távon

BURNOUT - egy jármű álló helyzetben tartása és a kerekek pörgetése, aminek következtében a
gumiabroncsok felforrósodnak és égni kezdenek

A. Leírás és azonosítás

A Transilvania Motor Ring Maros megye közterületén található létesítmény, amelyet a Maros 
Megyei Tanács működtet (a továbbiakban: MŰKÖDTETŐ).
A projekt a „PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR” (Autós park motorsportok részére) 
projekt keretében valósult meg, finanszírozója a Regionális Operatív Program 5. prioritási 
tengelyének (A turizmus fenntartható fejlesztése és népszerűsítése) 5.2. művelete (Sajátos 
infrastruktúra létrehozása, fejlesztése és modernizálása a turisztikai potenciállal rendelkező 
természeti erőforrások hosszú távú értékesítésének érdekében), általános célkitűzése pedig a 
turizmusnak a helyi és regionális fejlődésben játszott szerepének növelése a turisztikai 
szolgáltatások változatossá tétele révén, azaz egy „hiánypótló turizmus” kialakítása Maros 
megyében a motorsportok szerelmesei számára.

B. Elhelyezkedés
A pálya 4 km-re helyezkedik el a DN 15 (E 60) Torda - Marosvásárhely - Maroshévíz - Borszék
főúttól, és 1,70 km-re a DJ 151 B Nyárádtő - Felsőkápolnás - Szeben megye határa megyei
úttól. Közigazgatási címe: Cerghid (Nagycserged) nr. 1/G, oraș Ungheni (Nyárádtő), jud. Mureș
(Maros megye)

C. A pálya leírása és a kínált szolgáltatások
- Versenypálya, hossza 3708,0 m, szélessége 11 és 14 m között változik;
- Épületek:

 Főépület, magassága: földszint + két emelet, földszinti méretei: homlokzati oldal 85,70
m, oldalsó oldal: 14,50 m. Az épületben a következő helyiségek találhatók: 
- földszint - két lépcsőház, egy raktárhelyiség a kisebb felszerelések számára, egy
hőközpont, három kis tároló helyiség a műszaki vezérlőszolgálat számára, helyiség a
kapcsolótábla számára, hőközpont, folyosó, három mosdó; 
- I. emelet - két lépcsőház, egy mosdó, helyiségek a versenyellenőrök számára,
időmérő  állomás,  versenyfelügyelet,  versenyirányító,  tévé-  és  rádióstúdió,  konyha,
közlekedési helyiségek, a díjkiosztást előkészítő helyiség, díjkiosztó terület, valamint
tisztítószer-tároló;
- II.  emelet  -  lépcsőház,  két  mosdó,  konferenciaterem,  kis  előadóterem  és
tananyagtároló.

 Bokszok és  étterem, magassága: földszint  plusz 1 emelet. A következő helyiségeket
foglalja magában:

- Bokszok és irodák: földszint - 11 boksz a versenyzőknek és két mosdó;
I. emelet  - nyitott folyosó és páholy, hat iroda és csapatszobák. A bokszok egy- és
háromfázisú  elektromos  berendezésekkel  és  szaniterekkel  (mosdókagyló)  vannak
felszerelve.
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- Étterem: földszint - lépcsőház; I. emelet - étterem, bár, konyha és járulékos helyiségei,
két mosdó és lépcsőház.

 Lelátó, mosdók és büfé: a büfé és a mosdók földszintesek,
hosszuk 12,00 m, szélességük 5,30 m; a lelátó hossza 52,50 m, szélessége 12,50 m,
férőhelyek száma: 1428.

 Orvosi központ, földszintes, méretei: elülső oldal 12,05 m, oldalsó oldal 14,15 m. Az
orvosi központ a következő helyiségekből áll:  defibrillációs  szoba, elsősegélynyújtás,
orvosi szoba, doppingvizsgáló laboratórium, recepció - váróterem, raktár, mosdók és
fedett terasz.

 Adminisztrációs  épület, földszintes. Az épületben a következő helyiségek találhatók:
tanácsterem,  három  iroda,  titkárság,  konyha,  előtér,  folyosó,  előtető  (windfang),
raktár és két mosdó.

 Vizesblokk  és  karbantartási  épület,  magassága:  alagsor  és  földszint,  alakja:
paralelepipedon, méretei: homlokzati oldal 15,45 m, oldalsó fal 12,70 m. Az épületben
a  következő  helyiségek  találhatók:  földszint  -  mosdók,  étkező,  öltöző  és  az
adminisztratív  személyzet  mosdója,  hőközpont;  az  alagsorban kétosztatú gépgarázs,
raktár és műhely.

 Portásfülke - főbejárat, alagsor és földszint, négyzet alakban kialakítva, a főbejáratnál
terasz, oldalhossz 6,55 m. Az épületben a következő helyiségek találhatók: földszint -
biztonsági szolgálat, pihenőszoba és öltöző, előtér és mosdó, az alagsorban - irattár.

- A DJ 151B és az autós park között bekötőút, hossza 1690 m, szélessége 5,25 m. Az
útszakasz  megközelítőleg  80%-án  az  út  baloldalán  vízelvezető  árkok  kerültek
kialakításra, valamint 3 áteresz. Az út baloldalán 6 parkolóhely található.

- A létesítmény bekötőútjai:
 Az „A” út 520 m hosszú, a főkaputól indul, és az adminisztrációs épülethez, valamint az

előtte kialakított 17 parkolóhelyhez biztosít hozzáférést (16 személygépkocsik számára
fenntartott parkolóhely, 1 mozgássérült-parkolóhely). A pálya fölött egy 33 m hosszú,
gerendatámaszú felüljárón halad át, és a paddockig vezet.

 A „B” út 860 m hosszú, a főkaputól indul,  20 m-en követi az „A” út vonalát, majd
leágazik róla, és a lelátóig tart. Az út baloldalán parkolóhelyek kerültek kialakításra
motorkerékpárok,  legfeljebb  9  m  hosszú  autóbuszok  és  személygépkocsik  részére
(motorkerékpárok  -  260  parkolóhely;  személygépkocsik  -  115  parkolóhely;  6
mozgássérült-parkolóhely; 4 autóbusz-parkolóhely, mely járművek hossza=10 m).

 A „C” út hossza 190 m, az „A” útról a 0+445 km-nél ágazik le, és a Vizesblokk és
karbantartási épület parkolójához, valamint a pályához biztosít hozzáférést.

 Vasbetonhíd a pálya fölött, az „A” bekötőúton a 0+067,71 km-nél - egyetlen 32,15 m-es
nyílással.

 A létesítményen belüli járdák;
- Közművek és vízhálózat - csatornázás, földgáz, elektromos áram, telefon;
- Platformok:

 A paddockot az orvosi központ épülete és a Főépület, valamint a Bokszok és étterem
épülete,  illetve  a  Vizesblokk  és  a  karbantartási  épület  határolja:  hossza  478  m,
szélessége  42  és  52  m  között  változik.  A  paddockban  31  csatlakozó  biztosítja  az
egyfázisú és háromfázisú villamosenergia-hálózathoz való kapcsolódást.

 Televíziós platform;
 Helikopterleszálló platform két leszállóhellyel;
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 Parkolók: kapu, adminisztrációs épület, karbantartó épület és vizesblokk;
- Kültéri berendezések - kerítés;
- Védelmi és biztonsági kialakítások: fém bontható szalagkorlátok a pálya körül;
- Környezetvédelmi munkák és intézkedések;
- Időmérő, versenyellenőrzési és információs rendszer.

D. Pályabérlés

I. Általános rendelkezések:

A  pálya  és  az  annak  területén  kialakított  létesítmények  használata  céljából  a  működtető
bérleti szerződést köt természetes vagy jogi személyekkel (a továbbiakban: SZERVEZŐK), akik
a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban felelősséget vállalnak a pályán és annak
létesítményeiben végzendő tevékenységek megszervezéséért és zavartalan lebonyolításáért.

A Transilvania  Motor Ringet bármely magánszemély vagy jogi  személy (klubok,  egyesületek
stb.)  modulárisan  vagy  teljes  egészében  kibérelheti  nyilvános  vagy  magánrendezvények,
versenynapok (track day),  sportversenyek,  autósiskolák,  bemutatók, kiállítások,  bemutatók,
workshopok és csapatépítések, koncertek, fesztiválok, találkozók megszervezésére. 
A résztvevők legkésőbb a rendezvény kezdete előtt 1 órával léphetnek be a komplexumba, és
legkésőbb a rendezvény vége után 1 órával távozhatnak.
A  pályát  2  óránál  hosszabb  időre  bérlő  szervezők  jogosultak  az  adott  időszakhoz  tartozó
szünetekben is a komplexumban tartózkodni, azzal a feltétellel, hogy a pályát felszabadítják.

A zártkörű rendezvényeket legalább 14 naptári nappal a kezdési időpont előtt kell beütemezni.
A bérleti díjakat a Maros Megyei Tanács minden évben tanácsi határozatban állapítja meg.
A díjakat legalább 48 órával a rendezvény kezdete előtt kell befizetni:

- banki  átutalással  a  Marosvásárhelyi  Kincstárban  nyitott  RO19TREZ47621A300530XXXX
számlára (adószám: 4322980);

- készpénzben a Maros Megyei Tanács pénztárában, azon összegek esetében, amelyeket a
törvényi rendelkezések szerint így kell kifizetni.

A  bérleti  díjon  felül  a  Szervezők  a  Felhasználók  által  okozott  esetleges  károk  fedezésére
35.000 lej összegű garancia letétbe helyezését kérik az alábbi módokon:

- banki  átutalással  a  Marosvásárhelyi  Kincstárban  nyitott  RO11TREZ4765006XXX000224
számlára (adószám: 4322980);

- egy  romániai  vagy  külföldi  hitelintézet  vagy  biztosítótársaság  által  kiállított
garanciaeszköz  letétbe  helyezésével  a  Maros  Megyei  Tanács  Pénzügyi-számviteli
Hivatalánál.  Ennek  érvényességi  ideje  a  rendezvény  teljes  időtartamára  és  a
rendezvényt  követő  legalább  3  további  napra  terjed  ki.  A  garanciának
visszavonhatatlannak  és  feltétel  nélkülinek  kell  lennie.  A  külföldön  kiállított
garancialevelet annak hiteles román nyelvű fordításával együtt kell bemutatni. A más
pénznemben  letétbe  helyezett  biztosíték  átszámítása  Román  Nemzeti  Banknak  a
garanciavállalás  napján  érvényes  árfolyamán  történik.  Az  esetleges  károkat  a
Rendezvényszervező jelenlétében egy bizottság állapítja meg, amelyet a Rendező által
kijelölt tagok alkotnak, és a károkról jegyzőkönyv készül.
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A kárgaranciát a Szervező által benyújtott kérelem alapján a Működtető az alábbiak szerint
szolgáltatja vissza a Szervezőnek:

- legkésőbb 10 nappal a rendezvény végét követően, ha nem történt károkozás;
- legkésőbb  30  nappal  a  rendezvény  végét  követően,  ha  károkozás  történt,  a  kár

összegének felmérése és a megfelelő összegnek a garanciából történő levonása után.
Ha  az  okozott  kár  összege  meghaladja  a  letétbe  helyezett  garancia  összegét,  a
biztosítékot  visszatartják,  és  a  működtető  a  különbözetet  az  okozott  kár  teljes
összegéig kiszámlázza a szervezőnek.

Azok a szervezők, akik bérleti szerződést kötnek a komplexumra, az alábbi feltételek mellett
engedélyezhetik a pálya használóinak (a továbbiakban: FELHASZNÁLÓK) a hozzáférést:

- a Működtető nyilvántartásba veszi őket;
- a  pályára  egyszerre  legfeljebb  22  gépkocsi  hajthat  be,  illetve  legfeljebb  44

motorkerékpár. Más járműtípusok esetében nincs meghatározott maximális szám;
- a pálya használói betartják az alábbiakban ismertetett szabályzatot.

II. A pálya teljes körű bérlése:

A pálya teljes körű bérlése az alábbiakat foglalja magában:
- parkoló és helikopterleszálló
- pálya
- bokszutca és a pályabírói állások
- büfé és nézőtér
- illemhelyiségek és zuhanyzók
- internet-hozzáférés
- elektromos áram
- adminisztratív helyiségek a központi épületben, a bokszépületben és az étteremben (6 iroda
és dolgozószoba a csapatok számára, konferenciaterem, konyha, hozzáférés a versenyirányító
teremhez és az időmérő állomáshoz, díjátadó emelvény).
- bokszok
- időmérő rendszer és sebességjeladó
- a sérült járműveket felemelő és elszállító gépek
- televíziós és rádióstúdió, televíziós platform
A  szervezők  az  alábbi  feltételek  mellett  engedélyezhetik  a  pálya  használóinak  (a
továbbiakban: FELHASZNÁLÓK) a hozzáférést:

- a Működtető nyilvántartásba veszi őket;
- a pályára egyszerre legfeljebb 22 gépkocsi hajthat be,

illetve  legfeljebb  44  motorkerékpár.  Más  járműtípusok  esetében  nincs  meghatározott
maximális szám;

- a pálya használói betartják az alábbiakban ismertetett szabályzatot.

III. A pálya moduláris bérlése:

A. Paddock bérlés motorsport eseményekhez 
A paddockot  az orvosi  központ  épülete és  a Főépület, valamint a Bokszok és  étterem
épülete, illetve a Vizesblokk és a karbantartási épület határolja: hossza 478 m, szélessége
42 és 52 m között változik, felülete 24.000 nm. A paddockban 31 csatlakozó biztosítja az
egyfázisú és háromfázisú villamosenergia-hálózathoz való kapcsolódást.
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- hozzáférés a paddockhoz a kijelölt területen (a paddock legfeljebb 70%-a)
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz.
A bérbeadásra kijelölt terület 16.800 négyzetméter.

B. Paddock bérlése nem sporteseményekhez
 A paddockot az orvosi központ épülete és a Főépület, valamint a Bokszok és étterem
épülete, illetve a Vizesblokk és a karbantartási épület határolja: hossza 478 m, szélessége
42 és 52 m között változik, felülete 24.000 nm. A paddockban 31 csatlakozó biztosítja az
egyfázisú és háromfázisú villamosenergia-hálózathoz való kapcsolódást.

- hozzáférés a paddockhoz a kijelölt területen (a paddock legfeljebb 70%-a)
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz.
A bérbeadásra kijelölt terület 16.800 négyzetméter.

C. Bokszbérlés 
A bokszok a főépület földszintjén találhatók.
Az összesen 11 boksz egy- és háromfázisú elektromos berendezésekkel és szaniterekkel
(mosdókagyló) van felszerelve.
A bokszok külön is bérelhetők, és a pályán zajló események zavartalanul folyhatnak.
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz
- hozzáférés a bokszokhoz
Csak minimum egy másik létesítménnyel, a pályával vagy a paddockkal együtt bérelhető.

D. Pályabérlés 
A versenypálya hossza 3.708,0 m, szélessége 11 és 14 m között változik;
Mivel a paddock platform modulárisan bérelhető a felület 70%-ára, a pálya megközelítése
a paddockban zajló tevékenységek megzavarása nélkül történhet.
Így a pálya is bérelhető modulárisan.
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz
- hozzáférés a pályához

E. Időmérő rendszer bérlése
Az áramkör nagy teljesítményű Chronelec sebességmérő rendszerrel van felszerelve.
Az időmérő rendszer 96 sebességmérő jeladóból áll, amelyeket a járművekre szerelnek
fel.
A  rendszer  élő  időmérő  rendszerrel  is  rendelkezik,  amely  az  időeredményeket  az
interneten,  valamint  a  bokszutcában és  a  paddockban  elhelyezett  képernyőkön  jeleníti
meg.
Ez a szolgáltatás a kedvezményezettek kérésére modulárisan is bérelhető.
Csak minimum egy másik létesítménnyel, a pályával vagy a paddockkal együtt bérelhető.
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F. Konferenciatermek bérlése
A Transilvania  Motor  Ring  komplexum egy  30  és  egy  60  férőhelyes  konferenciatermet
kínál,  amelyek  harmonikusan  ötvözik  a  funkcionalitást,  a  technológiát  és  a  személyre
szabott  szolgáltatásokat.  Ezek  megfelelő  helyszínt  biztosítanak  a  rendezvények  széles
skálájának,  legyen  szó  üzleti  megbeszélésekről,  csapatépítésekről,  workshopokról  és
tanfolyamokról,  termékbemutatókról,  prezentációkról  vagy  bármilyen  jellegű
konferenciáról.
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz
- hozzáférés a konferenciatermekhez

G. Csapatépítő csomag - pályahozzáférés + paddock + konferenciaterem és az ahhoz
tartozó szolgáltatások
Az ilyen típusú rendezvények esetében a cégek nem adhatják bérbe a pályát track day-
rendszerben vagy bármilyen más formában.

- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz
- hozzáférés a pályához
- hozzáférés a paddockhoz
- hozzáférés a konferenciateremhez

IV. A Transilvania Motor Ring komplexum egyéb felhasználási módjai

A. Körfutam speciális járművel
Ezzel az autóval bemutató körfutamokat lehet szervezni a pályán, az autót a pálya egy
olyan  alkalmazottja  vezeti,  aki  a  Román  Motorsport  Szövetség  által  sportvezetői
engedéllyel  rendelkezik.  A  bemutató  körfutam  előzetes  bejelentkezés  alapján  kerül
megszervezésre, és magában foglalja a teljes pályabejárást.
Bérlésre  csak  akkor  van  lehetőség,  ha  nincsenek  motorsporteseményekre  vonatkozó
bérlési kérelmek.
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz
Nem igényel pályahasználati garanciát.

B. Bemutató körfutam - min. 10 személy
A pálya és a pályán található létesítmények megtekintése minimum 10 fős, maximum 50
fős  csoportokban.  A  bemutató  előzetes  bejelentkezés  alapján  kerül  megszervezésre,
hossza 1 óra. A pályán maximum 40 km/órás sebességgel lehet közlekedni a Transilvania
Motor Ring komplexum egyik alkalmazottja kíséretében.
Bérlésre  csak  akkor  van  lehetőség,  ha  nincsenek  motorsporteseményekre  vonatkozó
bérlési kérelmek.

         - hozzáférés a mosdókhoz
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- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz
Nem igényel pályahasználati garanciát.

C. Bérlés fotózáshoz és videózáshoz - max. 10 fős csoportok részére
Ebben az esetben a belépés csak akkor engedélyezhető, ha a létesítményben nincsenek
sportesemények.
 Naptól függetlenül 1 órás átalányár fizetendő. A pályán maximum 40 km/órás sebességgel
lehet közlekedni a Transilvania Motor Ring komplexum egyik alkalmazottja kíséretében.
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz
Nem igényel pályahasználati garanciát.
Bérlésre  csak  akkor  van  lehetőség,  ha  nincsenek  motorsporteseményekre  vonatkozó
bérlési kérelmek.

D. Hirdetési és reklámfelületek bérlése a pálya területén
- 0. zóna;  hirdetési felület a bokszutcában, 400 nm  300 négyzetméter bérelhető, 100
négyzetméter  pedig  igény  esetén  csak  a  bérelt  rendezvények  számára  bocsátható  a
szervezők rendelkezésére.

Hirdetési  felületek  a  pálya  jobboldalán  (lelátó  kerítése,  korlátok  stb.)  700
négyzetméter 550 négyzetméter bérelhető, 150 négyzetméter pedig igény esetén
csak a bérelt rendezvények számára bocsátható a szervezők rendelkezésére.
Hirdetési felületek a főépületen 300 négyzetméter 250 négyzetméter bérelhető, 50
négyzetméter pedig igény esetén csak a bérelt rendezvények számára bocsátható a
szervezők rendelkezésére.
Hirdetési felület a bekötőút hídján, 90 négyzetméter, bérelhető.

- 1.  Zóna; hirdetési  felületek  a  paddockban,  1000  négyzetméter  750  négyzetméter
bérelhető,  250  négyzetméter  pedig  igény  esetén  csak  a  bérelt  rendezvények  számára
bocsátható a szervezők rendelkezésére.
- 2. Zóna;  hirdetési felületek a pályán belül, a 0. zónában említett területeken kívül.
6000  négyzetméter  áll  rendelkezésre  a  pálya  mindkét  oldalán.   5000  négyzetméter
bérelhető, 1000 négyzetméter pedig igény esetén csak a bérelt rendezvények számára
bocsátható a szervezők rendelkezésére.

Hirdetési  felület  a  bejárati  kapunál  és  az  adminisztrációs  területen.  Bérelhető
felület: 300 négyzetméter. 250 négyzetméter bérelhető, 50 négyzetméter pedig
igény  esetén  csak  a  bérelt  rendezvények  számára  bocsátható  a  szervezők
rendelkezésére.

Nem igényel pályahasználati garanciát.

E. Online hirdetési felület bérlése
www.transilvaniamotoring.com
0. zóna - Fő banner (egy fő banner áll rendelkezésre)
1. zóna - Banner a főoldalon a 0. zónán kívül (két banner áll rendelkezésre)
2. zóna - Banner más oldalon (egy banner áll rendelkezésre)
A banner azok számára elérhető, akik online hirdetési felületet kívánnak bérelni, a szerzői
jogokra vonatkozó törvényes előírások betartásával.
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Nem igényel pályahasználati garanciát.

F. 12 négyzetméteres LED képernyő mint hirdetési felület bérlése
A képernyőn megjelenített videók hossza minimum 30 másodperc. 
Nem igényel pályahasználati garanciát.

G. Zártkörű kerékpáros események
A pályán a kerékpárok számát illetőleg nincsen korlátozás.
Kötelező a védősisak viselése.
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz
- hozzáférés a pályához

H. OB11 terasz bérlése
A főépületben a paddock platformon található egy 215,31 négyzetméteres terasz. Erről a
teraszról a pálya nagy része belátható, mivel ez a legjobb elhelyezkedésű létesítmény,
ahonnan  gyönyörű  kilátás  nyílik  az  egész  területre.  A  belépés  megszervezéséről  és  a
felügyeletről a Szervező gondoskodik.
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz
Csak minimum egy másik létesítménnyel, a pályával vagy a paddockkal együtt bérelhető.

I. Étterem és büfé bérlése
Az étteremben 20 asztal, 80 szék, egy bárpult és egy meleg ételt kínáló pult található. A
büfében 8 kerek asztal és egy bárpult található.
Nem igényel pályahasználati garanciát.

J. Parkolóbérlés
A Transilvania Motor Ring pálya 278 parkolóhellyel rendelkezik.
Nem igényel pályahasználati garanciát.

K. Open day - Nyílt napok
Az egyének vagy csoportok számára a belépés a szabad helyek függvényében ingyenes.

        H. Track Day események:
Olyan szervezett események, amelyek keretében a nem professzionális pilóták saját 
járművüket vezethetik, és versenymódban, felügyelettel és minden speciális 
szolgáltatással együtt használhatják a gyorsasági pályákat. Tartalmazza a pályához való 
hozzáférést, a versenybírói, orvosi és vontatási szolgáltatásokat, valamint a technikai 
segítségnyújtást.
A járműveket a pályára való belépés előtt ellenőrzik, hogy ne lépjenek fel  
folyadékszivárgási problémák, a gumiabroncsok a szabványoknak megfelelők legyenek, 
valamint a kormány- és fékrendszerben se legyen meghibásodás.
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Az ilyen típusú tevékenységek esetén a foglalásnak és a fizetésnek legalább 7 naptári 
nappal a kívánt Track Day előtt meg kell történnie. 
Ha a foglalási kérelmek száma 10-nél kevesebb, az esemény nem kerül megrendezésre, és 
a befizetett bérleti díjat kérésre 48 órán belül visszatérítjük.
A Track Day-típusú események időpontját a szabad helyek függvényében a Transilvania 
Motor Ring komplexum adminisztratív és karbantartó szolgálata határozza meg.
- hozzáférés a mosdókhoz
- kapcsolódás a villamosenergia-hálózathoz

       - hozzáférés a pályához
        - egyszerre legfeljebb 22 autó, lletve legfeljebb 44 motorkerékpár pályára való 
behajtásának biztosítása
 Más járműtípusok esetében nincs meghatározott maximális szám;

- a pálya használói betartják az alábbiakban ismertetett szabályzatot.
Nem igényel pályahasználati garanciát.

Feltétele egy nyilatkozat kitöltése, melyben a felhasználók vállalják az általuk a 
komplexumban okozott károk értékének megfizetését.

A javítási munkálatokat a működtető végzi. 

E. A pálya használati szabályai
1. A felhasználók saját felelősségre használhatják a pályát. Ennek értelmében a pályára

való belépés előtt a felhasználók aláírnak egy nyilatkozatot - amelynek mintáját a jelen
szabályzat H. pontja tartalmazza -, és kijelentik, hogy betartják a pálya használatára
vonatkozó összes szabályt.

2. A felhasználók kötelesek jóhiszeműen és felelősségteljesen eljárni annak érdekében,
hogy  a  pályára  való  belépésükkel  ne  okozzanak  kárt  harmadik  személyek  testi
épségében,  tulajdonában  vagy  a  környezetben,  és  a  józan  ész  határain  belül
viselkednek  a  pályán  egyidejűleg  jelen  lévő  többi  felhasználóval,  valamint  a  Maros
megyei  Nyárádtő  városához  tartozó  Nagycsergéd  településen  található  Transilvania
Motor Ring komplexum (a továbbiakban: a „PÁLYA”) területén tartózkodó személyekkel
szemben.  A  felhasználók  teljes  körű  felelősséggel  tartoznak  a  Pályára  való  belépés
során, valamint a Pálya területén bárhol máshol okozott károkért/veszteségekért. A
felhasználók  meghoznak  minden  szükséges  óvintézkedést  annak  érdekében,  hogy
csökkentsék a saját maguk és mások sérülésének kockázatát, és követik a Működtető
képviselőitől  kapott  utasításokat.  A  pályára  való  belépés  előtt  a  felhasználóknak
nyilatkozniuk  kell  azzal  kapcsolatban,  hogy  megkapták  a  pályára  való  belépéshez
szükséges  utasításokat,  és  hogy  tájékoztatták  őket  a  pálya  használatával  járó
kockázatokról és veszélyekről.

3. A felhasználók tudomásul veszik, hogy a Pálya nem közút, és a felelősségbiztosítás nem
terjed  ki  a  Transilvania  Motor  Ringre  való  felhajtás  során  bekövetkező  esetleges
eseményekre.

4. A  18  év  alatti  felhasználók  csak  mindkét  szülő  vagy  a  törvényes  gyám  közjegyzői
okiratba foglalt beleegyezésével léphetnek a pályára. A közjegyzői okiratot a Szervező
ellenőrzi.
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5. A felhasználók nem léphetnek be a pályára vagy annak egyéb létesítményeibe, ha a
Pályára  való  belépés során alkoholtartalmú italok vagy tiltott,  a koncentrációt  és  a
reakciósebességet befolyásoló szerek vagy kábítószerek hatása alatt állnak, vagy azok
birtokában vannak. A felhasználóknak bele kell egyezniük abba, hogy a Működtető a
Pálya  területén  bármikor  alkoholszűrő  tesztet  végezhet.  A  felhasználók  semmilyen
okból nem utasíthatják vissza ezt a tesztet.

6. A felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy a pályára való belépéshez használt jármű jó
műszaki állapotban legyen, ne szivárogjon belőle folyadék, a gumiabroncsok optimális
állapotban  legyenek,  és  a  jármű  megfeleljen  minden  műszaki  biztonsági
követelménynek.  A  felhasználóknak  bele  kell  egyezniük  abba,  hogy  a  Működtető
képviselőinek jogukban áll a járművet a pályára beengedni vagy megtagadni a pályára
való belépést, illetve kártérítés nélkül kizárni azt a felhasználót, akinek a járművével
kapcsolatban olyan műszaki problémák merülnek fel, amelyek veszélyeztethetik az ő és
a többi résztvevő biztonságát.

7. A felhasználóknak nyilatkozniuk kell, hogy tisztában vannak az objektív kockázatokkal,
az  előre  nem  látható  körülményekkel  és  a  motorsport  általános  veszélyeivel.  A
felhasználóknak  nyilatkozniuk  kell  arról,  hogy  tartózkodnak  az  eseményeken  való
részvételtől, kivéve, ha vállalják a velük járó kockázatokat.

8. Ha bármilyen kétség merül fel a jelen feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatban, a
Működtető  személyzete  jogosult  megtagadni  a  Felhasználótól  a  pályához  való
hozzáférést.

9. A  felhasználók  tudomásul  veszik,  hogy  a  Pályán  kamerarendszer  működik,  és  kép-,
illetve hangfelvételek készíthetők. A felhasználók beleegyeznek abba, hogy ezeket a
felvételeket  (amennyiben  szerepelnek  ezeken  a  felvételeken)  bármilyen  jogi  vagy
közigazgatási  eljárás  során  (akár  bizonyítékként)  rögzítsék  és  felhasználják.  A
Felhasználók  beleegyeznek  abba,  hogy  a  pálya  területén  hang-,  video-  és
fényképfelvételek készüljenek róluk,  és engedélyt  adnak a Működtetőnek arra, hogy
ezeket  a felvételeket  promóciós  anyagok készítéséhez és  a médiában (beleértve az
internetet is) történő terjesztéséhez felhasználja, anélkül, hogy a Felhasználónak vagy
a Szervezőnek bármilyen kártérítéssel tartozna.

10. A járművezetőknek és az utasoknak kötelező a biztonsági övet becsatolni és bukósisakot
viselni.  A  motorkerékpárosoknak  teljes  vagy  kétrészes  védőruhát,  csizmát  vagy
lábszárvédőt,  kesztyűt  és  bukósisakot  kell  viselniük,  olyan  felszerelést,  amely
kifejezetten  a  motorkerékpározáshoz  készült.  A  kerékpárosoknak  kesztyűt  és
bukósisakot kell viselniük.

11. A pályára való belépés csak kijelölt területeken lehetséges. A felhasználók kötelesek
követni a pályára való belépésért és a pályahasználati biztonságért felelős személyzet
utasításait,  és a pálya megközelítése csak az általuk megadott irányban lehetséges.
Szigorúan  tilos  megfordulni  a  pályán,  vagy  az  ellenkező  irányba  hajtani.  A  jármű
meghibásodása  vagy  baleset  esetén  a  Felhasználónak  lehetőség  szerint  el  kell
távolítania  a  sérült  járművet  a  pályáról,  és  (ha  lehetséges)  a  járműben  vagy  a
védőkorlátok  mögött  kell  megvárnia  a  vontatójármű  megérkezését.  Balesetet
szenvedett vagy sérült jármű mellett megállni vagy fékezni, illetve a pályán vontatni
szigorúan tilos. A felhasználóknak mindent meg kell tenniük, hogy ne akadályozzák más
résztvevők pályára való belépését. A felhasználók kötelesek a járművet úgy vezetni,
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hogy  ne  veszélyeztessék  a  többi  résztvevő  épségét,  vagy  ne  okozzanak
kellemetlenséget nekik.

12. A  versenyzőknek  a  Pályán  a  saját  képességeikhez,  a  jármű  állapotához,  a  pálya
állapotához és az időjárási körülményekhez kell igazítaniuk a sebességüket.

13. A  felhasználók  a  pályán  nem  lassíthatnak  hirtelen,  illetve  nem  fékezhetnek
feleslegesen. Szükség esetén a felhasználóknak biztonságosan el kell hagyniuk a pályát.

14. Baleset esetén a Felhasználók kötelesek a járművet műszaki ellenőrzésre bemutatni,
ellenkező esetben megtagadják tőlük a pályára való belépés jogát.

15. A felhasználóknak tiszteletben kell tartaniuk a versenyek rajtját és végét a hivatalos
képviselőik  utasításainak  és  a  fény-  vagy  zászlójelzéseknek  megfelelően.  A
felhasználóknak azonnal el kell hagyniuk a pályát, amint jelzik a verseny végét, illetve
a verseny megszakítását baleset, szélsőséges időjárási körülmények vagy bármely más
olyan  körülmény  esetén,  amely  megakadályozza  a  verseny  optimális  biztonságban
történő folytatását.

16. A  pálya  területén  való  tartózkodásuk  teljes  ideje  alatt  a  felhasználóknak  be  kell
tartaniuk kell a Működtető képviselőinek utasításait. A felhasználók felelősek az őket
kísérő személyekért, azok viselkedéséért és az általuk okozott károkért is.

17. A felhasználók tudomásul veszik, hogy a pályának csak bizonyos, az Működtető vagy a
Szervező által kifejezetten megjelölt területeihez van hozzáférésük.

18. Fényképes  vagy  audiovizuális  anyagok  készítése  csak  a  Működtető  előzetes
hozzájárulásával engedélyezett, és díjköteles lehet.

19. A  bokszutca  területén  tilos  a  dohányzás,  az  alkoholtartalmú  italok  fogyasztása,
veszélyes tárgyak tartása, valamint a felügyelet nélküli gyermekek vagy póráz nélküli
háziállatok jelenléte. A sebességkorlátozás ezen a területen 60 km/óra.

20. Tilos a kerítésre mászni és a kerítésen áthajolni.
21. A nézőknek szigorúan tilos a pályára menni.
22. A  nyilvánosság  számára  tilos  a  belépés  a  szalaggal  vagy  kerítéssel  megjelölt

területekre, a „Belépni tilos” felirattal ellátott területekre, a bokszutcába és a pálya
köré. 

23. A felhasználóknak jogukban áll a Működtetőnek panaszt tenni, ha más felhasználókkal
kapcsolatban  gyanús  tevékenységeket  vesznek  észre.  A  felhasználók  elismerik  a
Működtető  kizárólagos  döntési  jogát  a  panaszok  megoldására  vonatkozóan,  és
tiszteletben kell tartaniuk annak döntést, beleértve az esetleges szankciókat is.

24. A felhasználók kötelesek részt venni a Szervező által tartott kötelező eligazításon a
pályára való belépés előtt.

25. A felhasználók nyilatkoznak arról, hogy ismerik a pálya feltételeit és paramétereit.
26. A felhasználók kötelesek betartani a Működtetőtől vagy a Szervezőtől kapott minden

utasítást  a  pálya  területén  való  tartózkodásuk  alatt,  beleértve  a  figyelmetlen  és
veszélyes vezetés tilalmát, a biztonsági utasításokat, a fény- és zászlójelzéseket.

27. A felhasználók kötelesek betartani a 10 km/h sebességkorlátozást a pálya területéhez
tartozó  parkolókban  (a  továbbiakban:  „Parkoló”),  ugyanakkor  a  felhasználóknak
tartózkodniuk kell a hirtelen fékezéstől a parkolóban (kivéve ha a hirtelen fékezés a
jármű  haladási  irányában  lévő  előre  nem  látható  akadály  elkerülésére  szolgál),
tartózkodniuk kell a hirtelen gyorsítástól, az irányított csúszástól vagy a sodródástól.

28. A  paddockban  a  sebességkorlátozás  10  km/h,  kivéve  a  szervezett  rendezvényeket,
amelyek más sebességszabályozást igényelnek. 
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29. A felhasználók kötelesek betartani a Működtetőnek és meghatalmazott képviselőinek
minden, a sérült járművek eltávolítására vonatkozó utasítását. A működtető nem vállal
felelősséget az ebben az esetben esetlegesen bekövetkező károkért.

30. A felhasználóknak a Személyesadat-védelmi politikával és a 2018. május 25-én hatályba
lépett GDPR-szabályokkal összhangban bele kell egyeznie abba, hogy a Működtető az
azonosító adataikat - név, vezetéknév, személyi azonosító szám, telefonszám, születési
dátum, állandó lakcím, e-mail cím - a következő célokból kezelje:

a. a felhasználók személyazonosságának ellenőrzése a pályához való hozzáférés engedélyezése
érdekében,
b. regisztráció a Felhasználók adatbázisában,
c. ezen információk rögzítése a Működtető által kezelt adatbázisban,
d. a Működtető által nyújtott szolgáltatások és ügyletek biztosítása,
e. a Működtető belső elemzéseinek és statisztikáinak elkészítése,
f.  kapcsolatfelvétel  (tájékoztatás  céljából),  tájékoztatás  a  Működtető  által  kínált
eseményekről  és/vagy  szolgáltatásokról  írásban  a  kapcsolattartási  címen  vagy  elektronikus
úton, e-mailben történő tájékoztatás formájában,
g.  az  adatoknak  a  Működtető  által  a  különböző  marketingkampányok  keretében  történő
felhasználása,  valamint  ezen  információknak  a  Működtetővel  a  rendezvények  és
marketingtevékenységek szervezésében együttműködő harmadik felek részére történő átadása
titoktartási megállapodás keretében,
h.  neve  és  vezetékneve,  a  járművére  vonatkozó  adatok,  az  általa  képviselt  ország,  a
versenyeken elért idők megjelenítésre kerülnek a Transilvania Motor Ring telephelyén lévő
képernyőkön, valamint az interneten, a www.cjmures.ro honlapon vagy bármely elektronikus
hordozón,  a  hatályos  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelően,  valamint  e  nyilatkozat
archiválása céljából.
A  Felhasználóknak  tehát  nyilatkozniuk  kell  arról,  hogy  a  fenti  rendelkezéseket  az  erre
vonatkozó Nyilatkozat aláírásától számított 10 éves időtartamra elfogadják. A felhasználóknak
lehetőségük  van  arra,  hogy  visszavonják  az  ezen  információk  felhasználásához  adott
hozzájárulásukat, ha írásbeli kérelmet küldenek a Működtetőnek.

31. A Szervezőknek a kötelező eligazításon be kell mutatniuk a fény- vagy zászlójelzések
jelentését a  Zászlók jelentése című részben leírtak szerint.  A felhasználó  kijelenti,
hogy megértette a nyilatkozat tartalmát, és betartja a rá háruló kötelezettségeket.

32. A felhasználóknak nyilatkoznak a Szervezőnek, hogy mind fizikailag, mind szellemileg
egészségesek,  és  nem szenvednek  olyan  betegségben vagy  fogyatékosságban,  amely
veszélyeztetheti  a  pályán  való  vezetési  képességüket,  és/vagy  nincs  tudomásuk  a
pályára belépő kiskorú vagy a felügyeletük alatt álló személy ilyen fogyatékosságáról. A
versenyzőknek  nyilatkoznak  arról,  hogy  nem orvosi  tanács  ellenére  vesznek részt  a
versenyen,  és  hogy  nem  állapítottak  meg  náluk  olyan  gyógyíthatatlan  betegséget,
amely miatt nem tudnak a pályán vezetni. A felhasználók kijelentik, hogy amennyiben
fizikailag vagy szellemileg rosszul érzik magukat, vagy bármilyen sérülést szenvednek,
azonnal értesítik a Szervezőt. Ennek értelmében,  amennyiben a Szervező felszólítja
őket, felhagynak a tevékenységgel.

33. A felhasználók a fenti kötelezettségeket akkor is vállalják, ha egy másik személy lép be
helyettük a pályára és/vagy nem írta alá a felelősségvállalási nyilatkozatot.

34. Ha  a  felhasználók  vagy  a  Szervezők  sebességjeladót  béreltek  vagy  kaptak,  akkor  a
rendezvény  végén  kötelesek  a  transzpondert  hibátlan  állapotban  visszaadni.  Ha  a
transzponder megsérült, a Felhasználó vagy Szervező nem szolgáltatta azt vissza vagy
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elveszette,  a  rendezvényt  követő  10  naptári  napon  belül  köteles  a  transzponder
értékének kétszeresét kifizetni. 

35. Autókat, motorkerékpárokat, kerékpárokat és egyéb személyi közlekedési eszközöket
csak  az  erre  a  célra  egyértelműen  kijelölt  területen,  illetve  a  Szervező  vagy  a
Működtető által kijelölt helyen lehet leparkolni. 

36. A bérelt területeken csak a rendezvény keretén belül  nyilvántartásba vett járművek
tartózkodhatnak, és csak a programban meghatározott időtartamra.

37. A  bokszutcában  és  a  bokszokban,  valamint  a  többi  épületben  is  szigorúan  tilos  a
dohányzás. A felhasználók tiszteletben tartják a „Dohányozni tilos” táblákat, amelyek a
komplexumban vannak kihelyezve.

38. A pályára csak a Szervező vagy a Transilvania Motor Ring munkatársai és a rendezvényre
regisztrált járművek léphetnek be, a programban meghatározott időkorlátokon belül.

39. A háziállatokat  a  Transilvania  Motor  Ring  komplexumában való  tartózkodásuk  teljes
idején pórázon és felügyelet alatt kell tartani.

40. Kiskorúak  csak  szülő/gyám/meghatalmazott  személy  jelenlétében  léphetnek  be  a
Transilvania Motor Ring komplexumába.

41. A Transilvania Motor Ringen tilos a burnout.
42. A felhasználók kötelessége az egész létesítményt tisztán tartani, a hulladékot kizárólag

a kukákban és a hulladékgyűjtőkben elhelyezni, az épület helyiségeit, a mosdókat és a
zuhanyzókat megfelelő állapotban tartani.

A Felelősségvállalási Nyilatkozat aláírásával a Felhasználó:
 kijelenti,  hogy teljes körű felelősséget vállal,  és hogy betartja a pálya használatára

vonatkozó összes szabályt.
 kijelenti,  hogy  teljes  mértékben  megértette  a  felhasználási  feltételeket  és  a

nyilatkozat  aláírásának  okát,  ugyanakkor  kijelenti,  hogy  a  nyilatkozatot  saját
akaratából és külső befolyás nélkül írja alá.

      43.  A  COVID-ellenes  intézkedésekre  vonatkozó  hatályos  jogszabályokat  mindenkinek
tiszteletben kell tartania.
F. A szervezők jogai és kötelezettségei

1. A szervezők a nézők bejutásáról a nyilvános találkozók szervezéséről és lebonyolításáról
szóló  60/1991.  sz.,  utólag  módosított  és  kiegészített  törvény  valamennyi
rendelkezésének megfelelően döntenek.

2. A  Szervezők  a  Pályahasználati  szabályzat  30.  pontjában  meghatározottak  szerint
kötelesek nyilvántartásba venni az összes  felhasználó azonosító adatait,  és lehetővé
tenni a felhasználók számára a pályához való hozzáférést, felelősséget vállalva azért,
hogy betartatják velük a jelen Szabályzatban foglalt pályahasználati szabályokat. Ennek
érdekében a Szervező biztosítja, hogy a fentiek értelmében minden Felhasználó kitölti
a  felelősségvállalási  nyilatkozatot.  Mielőtt  a  felhasználók  belépnének  a  pályára,  a
nyilatkozatok egy példányát át kell adni a Működtetőnek.

3. A  Szervező  felelősséget  vállal  a  rögzített  és  a  fenti  2.  pont  szerint  a  Működtető
rendelkezésére  bocsátott  adatok  pontosságáért  és  teljességéért.  A  Működtető
fenntartja  annak  jogát,  hogy  ne  engedélyezze  a  rendezvény  megkezdését,  illetve
bármikor  megszakítsa  azt,  ha  a  Szervezőtől  kapott  azonosító  adatokban  és
nyilatkozatokban pontatlanságokat vagy hiányzó információkat talál.

4. A  Szervezők  kötelesek  gondoskodni  a  komplexum  biztonságáról  és  védelméről  a
rendezvény teljes időtartama alatt.
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5. A Szervezőknek jogukban áll  jegyeket árulni/belépődíjat  szedni a rendezvényre való
belépésért.

6. A Szervezőknek jogukban áll kiválasztani az események résztvevőit.
7. A Szervezőknek jogukban áll bannerek, hirdetőtáblák stb. elhelyezésével a Működtető

által  megjelölt  helyeken  hirdetni,  valamint  nyomtatott  promóciós  anyagokat
terjeszteni.

8. A szervezőknek jogukban áll az eseményt közvetíteni, amennyiben tiszteletben tartják
a Transilvania Motor Ring, Maros megye bejegyzett védjegye elnevezésből eredő szerzői
jogokat. Ebből a célból a Működtető biztosítja a szervezők számára a létesítményben
található televíziós és rádiós stúdiók, valamint a televíziós platform használatát.

9. A  Szervezőknek  jogukban  áll  további  szabályokat  és  korlátozásokat  megállapítani  a
Felhasználókra és a nézőkre nézve, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a jogszabályi
rendelkezésekkel és a jelen Szabályzattal.

Ha a Szervező vagy a Felhasználó megszegi a Transilvania Motor Ring komplexum használatára
vonatkozó szabályzatban lefektetett előírásokat, a Szervező a Felhasználók által elkövetett
minden egyes szabályszegésért 2.000 lejes bírságot fizet.

A bírságokat  POS-en keresztül  vagy banki  átutalással  a Marosvásárhelyi  Kincstárban nyitott
RO45TREZ47621A350102XXXX  számú  számlára  kell  befizetni  (adószám:  4322980),  illetve
készpénzben (a jogszabályok értelmében készpénzben fizethető összegek felső határát nem
meghaladó  bírságok  esetében)  a  Maros  Megyei  Tanács  pénztárában,  a  bírság  kiszabásától
számított 15 napon belül.
A  Szervező  beleegyezik  abba,  hogy  a  Működtető  hivatalos  képviselői  megtilthatják  a
szabályokat megsértő Felhasználónak a pályához való hozzáférést.

Az a Szervező, aki nem fizette ki a kiszabott bírságokat, addig nem használhatja a pályát más
rendezvényekre, amíg a befizetést nem igazolja.
A Szervező köteles megtéríteni az általa vagy a Felhasználók és a nézők által okozott, a jelen
Szabályzat rendelkezéseinek be nem tartásából eredő károk ellenértékét.

G. A jelzőzászlók jelentése

Zöld zászló
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A pálya szabad.
Például egy sárga zászlós szakasz után alkalmazható.

Sárga zászló

Veszély van a pályán.
A szóban forgó szakasz előtt mutatják fel. A sárga zászlóval jelzett szakaszon az ELŐZÉS TILOS.
Ezen  a  szakaszon  a  résztvevőknek  fel  kell  készülniük  a  lassításra,  és  szükség  esetén  a
megállásra.

Piros zászló

A verseny vagy a futam félbeszakad.
A  résztvevők  csökkentik  a  sebességet,  és  visszatérnek  a  bokszba.   TILOS  A  VERSENYT/A
FUTAMOT FOLYTATNI.

Kockás zászló/Célzászló
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A verseny vagy a futam végét jelzi.
A célvonalon való áthaladás után a résztvevőnek a legközelebbi bokszbejáratnál kell elhagynia
a pályát (a megfelelő haladási irányban).

Kék zászló

Ezt  egy  lassabb  résztvevőnek  mutatják  a  pályán,  akit  a  gyorsabb  résztvevők  hamarosan
megelőznek.
A  lassabb  résztvevő  nem  akadályozhatja  a  vele  egy  időben  a  pályán  lévő  gyorsabb
résztvevőket.

Fehér zászló

Egy lassabban mozgó jármű jelenlétét jelzi a pályán (mentőautó, vészhelyzeti jármű stb.).
A fehér zászlóval jelzett szakaszon a többi résztvevő MEGELŐZÉSE TILOS. Csak a lassabban
haladó járműt szabad megelőzni.

Sárga-piros függőleges csíkos zászló
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Ezen a szakaszon az útfelület tapadását olaj, víz, kavics vagy más anyagok befolyásolják.
A résztvevőknek óvatosan kell vezetniük.

Fekete zászló + résztvevő rajtszáma

A verseny vagy a futam során bármelyik résztvevőnek felmutatható.
Az ezzel a rajtszámmal rendelkező versenyző az adott kör végén köteles visszatérni a bokszba,
és csak akkor mehet vissza a pályára, ha erre kifejezett engedélyt kapott.

Fekete zászló piros körrel a közepén + résztvevő rajtszáma

Azt  mutatja  az  adott  rajtszámmal  rendelkező  versenyzőnek,  hogy  a  járművével  műszaki
probléma van.
A résztvevőnek el kell hagynia a pályát (vissza kell térnie a bokszba).

Fekete-fehér zászló:  
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Egy  adott  rajtszámmal  együtt  jelenik  meg,  és  sportszerűtlen  magatartásra  vonatkozó
figyelmeztetést jelent.  

60-as kód zászló: 

A 60-as kód értelmében az előzés tilos, és minden résztvevőnek legfejlebb 60 km/órára kell
lassítania.

Full Course Yellow: 

FCY
A  pályán  levő  minden  járműnek  azonnal  80  km/órára  kell  lassítania,  és  tartania  kell  a
távolságot az előtte és mögötte levő autóktól. Az előzés tilos a zöld zászló meglengetéséig.

Safety Car jelzés (SC): 

Akkor lengetik meg, amikor a biztonsági autó (Safety Car) a pályán van. Ezt mindig a sárga
zászlóval együtt használják.

H. Felhasználói nyilatkozat
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NYILATKOZAT 

Alulírott  ………………………………………………………….,  lakcíme  ország:  .........................,
helység:……………………....................,  utca:……………………..........................,
szám:..........,  lakrész:......,  személyi  igazolvány  száma:  …...….…..………….....,  személyi
száma:  ………………......……………......,  telefon:.............................,  e-
mail:  ..........................................,  saját  felelősségemre és a Büntető Törvénykönyv
326. cikkének a hamis nyilatkozatokra vonatkozó rendelkezései ismeretében kijelentem,
hogy: 

● Teljes mértékben követni fogom a Szervező, a Működtető és a pályabírók utasításait;

● Fizikai és mentális egészségem lehetővé teszi számomra, hogy részt vegyek az eseményen;

● nem vagyok alkohol vagy drogok hatása alatt;

● a jármű műszaki állapota megfelelő, és nem veszélyezteti a saját és mások biztonságát.
Kötelező  felszerelések  autók  esetében:  felszerelt  vonóhorog,  tűzoltókészülék  és  ponyva  a
folyadékszivárgás  megakadályozására.  Kötelező  felszerelések  motorkerékpárok  esetében:
ponyva a folyadékszivárgás megakadályozására.

● kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam a pálya állapotáról és viszonyairól.

● vállalom, hogy részt veszek a rendezvényt megelőző technikai eligazításon, és kijelentem,
hogy követni fogom az ott elhangzott utasításokat.

●  tudomásul  veszem,  hogy  a  járműkötelező  felelősségbiztosítása  nem  terjed  ki  a  pályán
okozott károkra;

●  a  Működtető  nem  vállal  felelősséget  semmilyen  értéktárgynak  a  rendezvényen  való
elvesztéséért, megrongálódásáért vagy ellopásáért;

●  ismerem  és  teljesítem  a  Transilvania  Motor  Ring  komplexum  használatára  vonatkozó
szabályzatban foglalt valamennyi követelményt;

● teljes körű felelősséget vállalok, és kijelentem, hogy betartom a Transilvania Motor Ring
komplexum használatára vonatkozó szabályzatban foglalt összes szabályt a pálya használatára
nézve;

● tudatában vagyok annak, hogy a sportesemények veszélyesek, hogy lehetséges kockázatokkal
járhatnak, és kijelentem, hogy megvédem magam és a körülöttem lévőket, és hogy kizárólag
én vagyok felelős a tetteimért, valamint hogy a Működtető nem tehető felelőssé az egyéni
tetteimért;

●  teljes  mértékben megértettem a nyilatkozatban  foglalt  feltételeket,  illetve annak okát,
amiért felszólítottak a nyilatkozatot aláírására, és kijelentem, hogy ezt saját akaratomból és
külső befolyás nélkül teszem;

Jelen  nyilatkozat  aláírásával  hozzájárulok  a  személyes  adataimnak a  személyes  adatok
védelméről szóló 2016/679/EU rendeletnek és a GDPR hatályos szabályainak megfelelő, a
Transilvania Motor Ring komplexum használatára vonatkozó szabályzatban említett célokra
történő felhasználásához.

Dátum: Aláírás:
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1
43710 lej
43710 lej
33560 lej
33560 lej

2

15150 lej
15150 lej

5000 lej
5000 lej

3

1 menet/135 lej/személy
2 menet/250 lej/személy
3 menet/330 lej/személy
4 menet/450 lej/személy
5 menet/500 lej/személy

4

1 menet/120 lej/személy
2 menet/210 lej/személy
3 menet/310 lej/személy
4 menet/360 lej/személy
5 menet/400 lej/személy

5

6 16 lej

7
16 lej
10 lej

5 lej

8
2 lej

9

100 lej
25 lej
50 lej

0 lej

10
20 lej

5 lej
10 lej
 0 lej

11
3000 lej
5000 lej

ROMÁNIA 2. sz. melléklet
MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS

A Transilvania Motor Ring komplexum pályabérleti díjai

Sors
zám Szolgáltatás megnevezése Egység Díj - lej

Bérleti díjak nyílt (közönség előtt zajló) versenyek esetén
* gépkocsi 8 óra
* motorkerékpár 8 óra
* kerékpár 8 óra
* egyéb események 8 óra
Bérleti díjak zárkörű események esetén
* gépkocsi 8 óra
* motorkerékpár 8 óra
* kerékpár 8 óra
* egyéb események 8 óra
Track Day AUTO rendezvények

-       20 perc/menet/autó 20 perc
20 perc
20 perc
20 perc
20 perc

Track Day MOTO rendezvények
-       20 perc/menet/motorkerékpár 20 perc

20 perc
20 perc
20 perc
20 perc

Open day - Nyílt napok

Kiállítási terület bérlése a paddockban nm/nap
Hirdetési felületek

 0. zóna - Pit line nm/nap
 1. zóna - paddock nm/nap

       2. zóna - Kapu + adminisztrációs épület nm/nap
Hirdetési felület bérlése - LED képernyő másodperc
(2 lej/másodperc/min. 30 másodperc)
Körfutam speciális járművel
       - felnőttek kör/személy
       - diákok/tanulók kör/személy
       - nyugdíjasok kör/személy
       - fogyatékossággal élők kör/személy
Körfutam min. 10 személy részére
       - felnőttek kör/személy
       - diákok/tanulók kör/személy
       - nyugdíjasok kör/személy
       - fogyatékossággal élők kör/személy
Csapatépítő csomag
Paddock + konferenciaterem + pálya 2 óra

4 óra



11

8000 lej

12 9000 lej

13
1000 lej

750 lej
500 lej

14 150 lej

15 1500 lej
16 16 lej

17
2200 lej
4000 lej
6500 lej

18 3000 lej
19 350 lej
20 1000 lej

21

Bokszbérlés 50 lej
90 lej

110 lej
150 lej

22
1500 lej
2800 lej
5000 lej

23

1200 lej
2000 lej
3000 lej

24 50 lej

25

150 lej
400 lej
600 lej

1000 lej
26 30000 lej
27 10 lej

8 óra
Paddock bérlése nem sporteseményekhez 10 óra
Online hirdetési felület bérlése
0. zóna - Fő banner hó/banner
1. zóna - Banner a főoldalon hó/banner
2. zóna - Banner más oldalon hónap
Bérlés fotózáshoz és videózáshoz
Max. 10 fős csoportok részére óra
Bérlés fotózáshoz és videózáshoz
jogi személyek óra
Kiállítóterek bérlése a paddockban nm/nap
Pilótaiskola-csomagok
Paddock + pálya 2 óra

4 óra
8 óra

OB11 terasz bérlése 8 óra
Tesztvezetés (Test Drive) óra/gépjármű
Zártkörű kerékpáros események 2 óra

2 óra/box
4 óra/box
6 óra/box
8 óra/box

Pályabérlés 2 óra 
4 óra
8 óra

Paddock bérlése 2 óra 
4 óra
8 óra

Időmérő rendszer bérlése transzponder/nap
Konferenciatermek bérlése 1 óra

2 óra
4 óra
8 óra

Étterem és büfé bérlése év
Parkolóbérlés parkolóhely/nap

A jegyértékesítéssel zajló rendezvények esetében az árak 20%-kal emelkednek, ami csak a 
pálya teljes bérlése esetén érvényes. A Szervező felelős a nézők bejutásának megszervezéséért 

és biztosításáért.

Ha a Szervezők nézőket engednek be nézőtérre, és a jegyárusításból származó bevételt átadják 
a Maros Megyei Tanácsnak, akkor 10% kedvezményt kapnak a bérleti díjból. A nézők 

beléptetésének megszervezése és biztosítása ebben az esetben a Maros Megyei Tanács 
feladata a Transilvania Motor Ring Komplexum Adminisztrációs és Karbantartó Szolgálatán 

keresztül. A jegyárusítás kizárólag az értékesítési pontokon (POS) keresztül történik.

Ha a szervezők 8 óránál hosszabb időre igénylik a pálya bérlését, az ár az többletórák számának 
arányában módosul.

Amennyiben a Szervezők túllépik a szerződésben meghatározott óraszámot, 2.500,00 lej/óra 
összegű számla kerül kiállításra, 10 naptári napos fizetési határidővel. 
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