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HANKOOK ABRONCS TESZT 
 
Az RTH Versenyabroncs Kft és a Marco Racing Team Kft HANKOOK aszfalt abroncs tesztet 
rendez a versenyt megelőzően az alábbiak szerint: 

A teszt ideje:  2016. március 19. (szombat) 08:00 – 14:00h között 

A teszt helye: Nyárásvölgyi elág. – Bakonya elág között  
(6605 sz – Kővágószőlős – Hetvehely összekötő út) 

A teszt hossza: 3.600m 

A szerviz helye: Golgota és Nyárásvölgyi elág. (Rajt) közötti útszakasz, rendőri záráson 
belüli részén, az útpadkán. 

 FIGYELEM! Bakonya településen, annak focipályáján, és más 
környező települések közterületein tilos a szerviztevékenység! 

Tisztelettel kérünk minden TESZTre érkező résztvevőt és csapattagot, hogy az „etap 
útvonalon” (Bakonya, Kővágótöttös) kiemelten ügyeljen a KRESZ, ill az alábbiak betartására. 
A helyi lakók szeretik az autósportot, évek óta teszik lehetővé, hogy náluk vendégeskedve 
teszteljünk, cserébe csupán a sebesség korlátok betartását kérik. Köszönöm az 
együttműködéseteket.  
 
A teszten a RTH Versenyabroncs Kft az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

 Minden a tesztre regisztráló versenyző számára támogatotti áron biztosítunk 4db 
Hankook versenyabroncsot: 
két  példa árainkra:  210/650R18  -  €220+Áfa/db;  190/580R15  -  €190+Áfa/db,  

 További méretek (13 és 18 coll között) és áraink kollégánktól az alábbi 
elérhetőségeinken, 

 Segítséget nyújtunk a helyszínen a megfelelő beállítások megtalálásában, 

 A helyszínen 4db versenyabroncsot vásároló versenyzőpárosok A123 Teszt Rallye-
ra vonatozó előnevezési díjának 50%-át az RTH Versenyabroncs Kft állja! 

A teszten BÁRKI RÉSZT VEHET 25.000,-Ft helyszíni nevezési díj ellenében (rendszám 
kötelező!). 

Kötelező regisztráció: td@versenyabroncs.hu,  
vagy: +36 70 633 5020 

 
A teszt szakaszról a Bakonyán és Kővágótöttösön keresztülvezető „etap” útvonalon a teszt teljes ideje 
alatt az alábbi sebességkorlátozásokat írja elő a lebonyolító (Marco Racing Team Kft): 

 lakott területen belül (Bakonya, Kővágótöttös) amennyiben az adott útszakaszon a KRESZ 
alacsonyabb határt nem ír elő, maximum: 50km/h 

 lakott területen kívül (Bakonya és Kővágótöttös közötti betonút) amennyiben az adott 
útszakaszon a KRESZ alacsonyabb határt nem ír elő, maximum 70km/h. 

A sebességhatárok betartását a lebonyolító (MRT Kft) és a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a 
helyszínen. Sebesség túllépés esetén az alábbi szankciók kerülnek alkalmazásra: 

1. alkalommal, amennyiben a sebességhatár túllépése a 30%-ot nem haladja meg: 
FIGYELMEZTETÉS 

2. alkalommal, amennyiben a sebességhatár túllépése a 30%-ot nem haladja meg: 20.000,-Ft 
büntetés (a helyszínen fizetendő a rendező képviselőjének – az esetleges büntetés 
rendezéséig a teszt rajtengedélye felfüggesztésre kerül) 

3. alkalommal, amennyiben a sebességhatár túllépése a 30%-ot nem haladja meg: TESZT 
rajtengedély megvonása 

A fentieket a rendőrség által kiszabott esetleges büntetés nem befolyásolja. 
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