Sakál Buli 7.0

Sakál Buli 7.O 2011.

2011-ben már megtartottuk a Sakál Bulit!
Ha már valami hetedik alkalommal kerül megrendezésre, akkor az már majdnem olyan, mint
egy szappan opera. Vannak jó és rossz szappan operák, a Sakál Buli a legjobb széria! Ha
tovább olvasod a cikket elolvashatod meghívónkat arra az eseményre, amit kihagytál. Jövőre
lesz Sakál Buli 8.0! Nem Sakál Triál lesz hanem Sakál Trophy!

Minden finnyás off-roadosnak üzenjük, hogy a mi versenyünk mindig is ízig-vérig Sakál volt, aki
összemosta mással az tévedett, és ha azért nem jött el, mert nem akart egy olyan versenyen
részt venni, akkor jól beszopta, mert sosem volt, és sosem lesz olyan!

Nem beszélek tovább rébuszokban! A Sakál Buli Magyarországon egyedülálló szabályzat
alapján kerül megrendezésre hosszú évek óta. Volt, hogy hasonlított az eurotriálra, de sosem
volt az. Most kicsit hasonlít a trophyra, de nem az! Sokkal jobb! A hét év megtanított bennünket
arra, hogy nem kell nekünk mások szabályzata, mikor mi sokkal jobbat tudunk írni. Mivel a
területünket mi ismerjük a legjobban, és tudjuk mit akartok ti, amikor eljöttök hozzánk. Naná,
hogy azt is fogjátok kapni!
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2011-ben a buli augusztusban lesz! Ha pontosabb infót szeretnél, mert be akarsz nevezni írj
vagy telefonálj! Ide nem fogjuk kiírni a pontos dátumot, mert nézőket nem szeretnénk a pályára,
csak versenyző terepjárósokat.

SAKÁL TROPHY 2011 alá Sakál Buli 7.0

Nevezni 4X4 hajtású autókkal amatőr és profi kategóriában, valamint kismotor kategóriában
lehet.

Amatőr kategóriában indulhat minden olyan autó, amelynek sofőrje amatőrnek érzi magát, és
autója nem rendelkezik első diferenciálzárral. Amatőr kategóriában induló első záras autó az
első zárat a verseny alatt nem használhatja, első zárat csak profi kategóriában szabad
használni.

Segédmotor kategória: rendszám nélküli 50 köbcentis motorok számára. A motorblokk cserén
kívül minden fajta tuning megengedett. A motor szabadon tuningolható, addig, amíg a blokk
külsőleg gyári kinézetű. A segédmotoros verseny az autós verseny után indul segédmotorokkal
biztonsággal teljesíthető az autóktól eltérő útvonalon és szekciókban. Elbírálás és verseny
szabályzat az autókkal megegyezően történik. Aki autóval nevezett a versenyre a segédmotor
kategóriába nem kell külön nevezési díjat fizetnie.

A Buli szigorúan zárt körű, nem azért mert meg akarjuk válogatni a versenyzőket, hanem a
versenyszisztémából kifolyólag szeretnénk a nagy nyilvánosságot kizárni, és csak a
terepjárórósokat szeretnénk vendégül látni. Nézők számára a Buli nem látogatható. Belépés
kizárólag terepjárósoknak terepjáróval verseny céljából meghívóval. A nézőket haza fogjuk
küldeni, ha egy lehetőség van rá senki se hozza magával a haver haverjának a haverját. Aki
nem versenyez az amúgy sem fogja élvezni a versenyt, csak leginkább útban fog lenni. Ha
mindenáron szeretnél nézőként ott lenni a Buliban jelentkezz pályabírónak! Megbeszélünk egy
találkát, tartunk egy rövid szabályismertetőt, és kipróbálunk a valóságban. Amennyiben
megfelelsz, és meg tudunk egyezni a díjazás mértékében szeretettel várunk pályabírónak!
Hogyan juthatsz meghívóhoz?
2011 július 31-ig jelezd e-mailben, vagy telefonon a klub vezetőinél a részvételi szándékodat.
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Figyelem! A részvételi szándéknyilatkozat nem jelent automatikus meghívást!
A klub vezetői döntenek arról, hogy kiket fognak meghívni a rendezvényre.

A részvételi díj, kapaszkodj meg: 5000 Ft. Ezért a rengeteg lóvéért cserébe kapsz egy egész
napos versenyt és kétszer kaját két személyre. Neked csak az alkoholt kell magaddal hoznod
ivóvizet biztosítunk. Büfé nincs, sátorozás a fák alatt grátisz.

Csak segédmotor kategóriába nevezni 1000 Ft-ért lehet ezért jár a kaja, és a legjobb háromnak
kupa. Aki autóval nevezett, annak a segédmotoros kategóriába nem kell külön nevezési díjat
fizetnie!

A program a Sakál-trophy, segédmotor trophy, utána zenés táncos óbégatós buli, másnap
sátorbontás. Az Arnold Schwarzenegger hasonmás verseny az idén a tilaji falunapon lesz
augusztus 20.-án
. A buli időpontjáról a meghívottak időben fognak értesülni.
Ha szeretnéd magad meghívatni jelentkezz, e-mailban: elnok@sakalok.hu, telefonon nálam:
06203490374, vagy Bernie: bernie@sakalok.hu telefon: 06203235580.
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