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Mitsu Weekend - Red Sun Fest

IDŐPONT: 2022. ÁPRILIS 10. (vasárnap)
Mint minden évben, idén is konvojban érkezünk a tavasz legnagyobb japán autós találkozójára! A
konvoj Szegetszentmiklósról, az Auchan parkolóból indul.
Gyülekező: 8:00
Indulás: 8:45
A találkozón idén 70 parkolóhelyet kapott a klub, amit szeretnénk is megtölteni! Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján ez egyáltalán nem fog gondot okozni. Tematikusan szeretnénk parkolni, így
amikor megérkezünk 2-3 ember fogja koordinálni a csapatot.
Kint a találkozón csinálunk házon belüli szépségversenyt is. Mivel nem mindenki korán kelő, 11-kor
fogunk körbemenni az autók között és minden jelen lévő Mitsubishit szemrevételezünk, a három
legszebb autót díjazzuk.
Kérünk mindenkit, hogy a konvojozás alatt ugyanúgy ügyeljünk a KRESZ szabályaira és egymás
épségére!
PROGRAMOK:
-Autószépségverseny több kategóriában. Ha úgy érzed különleges, ritka, szépen átalakított autód van,
hozd el hozzánk, és nevezz be! Autós szépségverseny kategóriák:
Kyusha Cars (eu), klasszikus autók, gyári vagy szolíd tuninggal
Shakotan Cars (eu) szolídabb tuning
Kaido Racers (eu), extrém tuning
Minden kategória első három helyezettjét díjazzuk.
-JR-Wheels, Concaver felnipróba, felni bemutató. Ha kiváncsi vagy milyen méretű, színű, és formályú
felni állna jól az autódnak, regisztrálj, és mi segítünk, méretezünk, próbálunk.
Felnipróba ingyenes, viszont csak korlátozott számú autóra lehetséges.
Rendezvényen kedvezményes vásárlási kuponkódot kérhet minden érdeklődő, melyet a következő
webshopokban lehet felhasználni:
www.jr-wheels.hu
www.redsunshop.eu
www.concaver.hu
-Csapatós pálya, ahol leengedhetitek a fáradt gőzt! Driftelnél, szlalomoznál, autóznál? Gyere bátran,
mindegy hol hajt az autód. Nincs időmérés, pontozás, csak a tiszta élvezet. Pályánkon mindenki
kipróbálhatja a tudását, vagy csak kiengedheti a fáradt gőzt, biztonságos körülmények között.
Pályánk a tavalyihoz hasonló tempós driftpálya, de szlalomra is alkalmas lesz.
Gumis lesz a helyszínen, gumizás benne van a nevezési díjban.
Bukócsöves autóba kötelező bukósisak használata.
Nevezési díj 23500Ft bruttó pilótánként. Tartalmazza a pilóta belépését is.
A http://redsunshop.eu/events/drift/ oldalon szükséges regisztráció, és a nevezési díj kiegyenlítése.
Minimum létszám 10 fő, maximum 30 fő.
-RPM Battle: Ha igazi forgós japán motorod van, és jól is szól ha rúgod neki, nevezz be, és páros
versenyben döntsön a közönség ki a jobb!
Programok:
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9.00 Kapunyitás, Szépségverseny regisztáció, tematikus parkoltatás.
10.00-16.00 Csapatós pálya
13.00-14.00 Autós Szépségverseny
14.00-15.00 RPM Battle
16.00 Eredményhirdetés, esemény zárása.
Így két perc sétával még mindenki meg tudja nézni a King Of Europe döntőt ingyen.
Belépődíj 4500Ft, amelyel a King Of Europe Drift Európabajnoki fordulót, RC drift-et, és a Streetfood
show-t is meg tudjátok látogatni.
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