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Red Sun Fest 2016

IDŐPONT: 2016. áprilus 10. HELYSZíN: Tököli reptér.
Programok és időterv:

- A találkozóval párhuzamosan, tőlünk pár lépésre lesz az első fordulója a Drift Országos Bajnokságnak,
ahová nem kell külön belépőt venned.
- Idén is lesz díjazással 201m-es, csak Japán autós gyorsulás is.
- A szlalom verseny idén sem lesz nálunk véresen komoly, inkább élményautós. Az időmérés is
ügyességi verseny lesz, és a leglátványosabban autózó vendégünket díjazzuk.
9:00 Kapunyitás, regisztráció, parkolás
10:00 Megnyitó, nevezés a Red Sun Fest versenyekre – regisztrációs sátrunknál a nevezések leadása.
Hangnyomás verseny – regisztráció a hangnyomásra és kipufogó-mérésre, mérések kezdése. A
mérésben partnerünk az olcsohifi.hu. A szlalom és a gyorsulás folyamatos a nyitástól.
11:00 Felni kitartó verseny: Keressük a modern Toldit és Toldinét. Testhezálló JR-Wheels felniket kell
minél tovább kitartani. Itt megmutathatod, mivel töltöd nap mint nap az időd a konditeremben. Külön
férfi, női és gyerek kategória. A verseny után eredményhirdetés.
12:00 Hangnyomás, gyorsulási és szlalom verseny közvetítése
13:00 Autós limbó: Ez a program mindig nagyon népszerű. Tekerd le a futóművet, vegyél alacsonyabb
profilú gumit, hozzál pokrócot, és sok jól megtermett barátot :) A legalacsonyabb autónak értékes díjat
adunk. Utána eredményhirdetés.
Limbó kategóriák: Fix, Airride, Állítható Futómű
14:30 Szépségverseny és Különleges Kiegészítő nevezés lezárása, megtekintése – a szervezők által
kijelölt bizottság ekkor szemléli és pontozza az eléjük vonuló autókat, kiválasztja a nevezett autók
közül a legszebbeket, illetve a kiegészítők közül a legkülönlegesebbet.
Szépségverseny kategóriák:
-Classic – legszebb autó a '80-as évjáratig
-Sushi – legszebb autó a '80-as évekből
-Wasabi – legszebb autó a '90-es évekből
-Kimono – legszebb autó 2000-es évjárattól
-Tuning – legszebb egyedi építés
-Wheel whores – legszebb felni
-Tuner Jóska
-Motorok
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17:00 Szépségverseny, Különleges Kiegészítő verseny eredményhirdetés
18:00 Kapuzárás
Ott a helyed az ország legnagyobb tavaszi Japán Autós Találkozóján!
Belépő 2500Ft/fő, 10 éves kor alatt ingyenes.
Az esemény szervezője a Red Sun Service, Japán autótuningra szakosodott műhely:
www.redsunservice.hu
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