AZ AUTÓSPORT VESZÉLYES!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Az autósport veszélyes! A nyilvánvaló veszélyek pedig
hatványozottan jelentkeznek egy olyan nyílt terepen,
illetve közutakon zajló autóversenyen, mint az Önök által
szenvedélyesen szeretett rali. Önök imádják a versenyt, a
versenyzők pedig imádják a száguldást – egy ilyen versenyen
mindenki megtalálja a számítását. A színház és közönsége,
a ralisport és a szurkolói együvé tartoznak, azonos dolgokért
lelkesednek, így csak egyetlen közös célunk lehet:

iZGAlMAS éS BAlESETMENTES VERSENy!

számának csökkenéséről tud azonosítani (0000, 000, 00, 0).
Ezek az autók már versenytempóban haladnak.
kérjük, mindig vegyék figyelembe a rendőrök és a SAFETy
mellényes rendezők, sportbírók intelmeit, utasításait!
Saját élete, testi épsége megóvása érdekében soha ne álljon:
- a kanyarok külső ívére
- bukkanók (ugratók) melleti és utáni területre
- hosszú egyenesek végén lévő fékezési zónába
- olyan padkára, amely mögött a menekülési útvonal nem
biztosított
- lassítók körüli és utáni területre
- kisgyermeket ne, vagy csak kézen fogva, szülői felügyelet
mellett vigyen versenyre
a rajt és cél utáni területen is fokozott figyelmet
tanúsítson

#LEGYÉLBIZTONSÁGBAN
VIGYÁZZMAGADRA

Ennek érdekében önök tehetik a legtöbbet, önöknek kell a
legtöbbet tenniük.

Soha ne feledjék tehát, hogy:
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MOTORSPORT CAN BE DANGEROUS!
A MOTORSPORT VESZÉLYES LEHET!

HAIRPIN
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