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BAJKAI János Polgármester részére
Tisztelt Polgármester Úr!
Előzetes személyes egyeztetésünkre hivatkozva a következő tiszteletteljes kéréssel fordulunk
Önhöz és a Tisztelt Testülethez: Egyesületünk a Győri székhelyű Arrabona Rally Club 2015.
május 30-31-én Amatőr Rallye versenyt kíván rendezni az önök településén az elmúlt évi
sikeres rendezvényekhez hasonlóan.
A verseny tervezett menetrendje a következő:
2015. május 30-án szombaton: Adminisztratív és Technikai átvételek (Fehérvárcsurgón),
pályabejárás (civil gépkocsikkal, a KRESZ szabályainak szigorú betartásával, sebesség
ellenőrzéssel (traffipax)
2015. május 31-én vasárnap: Verseny a személyesen egyeztetett útvonalakon
A szombati program annyiban érinti a település életét, hogy egy megnövekedett civil
forgalomra kell számítani az érintett utcákon (pályabejárás) amit mi saját rendezőkkel és
saját sebesség mérő készülékkel koordinálunk annak érdekében, hogy ne okozzunk gondot a
település életében.
Vasárnap reggel 07:00 órától zárnánk le az utakat, és kb. este 18:30-ig tartanánk azokat
zárva úgy, hogy a menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratokat, valamint a
megkülönböztetett jelzést használó járműveket a verseny leállításával beengednénk a
területre, illetve kb. 65-85 percenként a teljes szakaszt megnyitnánk 5-10 percre a lakossági
forgalom előtt, amennyiben az szükséges.
A versenyre (várhatóan) 70-80 versenyzőpáros érkezik majd, ez kb. 4-500 főt jelent, mely
szállás-vendéglátás és idegenforgalmilag is a településükön és környezetében realizálódik.
A versennyel kapcsolatban a következőek a tiszteletteljes kéréseink:
- Engedélyt kérünk az önkormányzattól az utak használatára a jelzett időpontokban, továbbá
- engedélyt kérünk a jegyzőtől – mint az utak kezelőjétől- az utak használatára a jelzett
időpontokban
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Az engedélyek lehetőség szerint tartalmazzák azt, hogy az önkormányzat, valamint a jegyző
hozzájárulását adja ahhoz, hogy egyesületünk az utakat és annak lezárásait saját
rendezőkkel, a rendőrség közreműködése nélkül (ahogy az elmúlt esztendőkben is)
biztosítsa, ill. zárja le.
Fentieket figyelembe véve egyesületünk a verseny első napja előtti időpontig rendezi a
megbeszélt használati díjat. Az esetlegesen keletkező hulladékot természetesen
eltakaríttatjuk. Rendezvényünk az előírásoknak megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik,
mely az esetlegesen felmerülő károkat hivatott fedezni.
A versenyről a megyei hírlap, szórólapok, Facebook, és zártláncú TV csatorna segítségével a
lakosságot tájékoztatni fogjuk, illetve a lezárni kívánt utcákat a verseny előtt kitáblázzuk, a
lakosok tájékoztatása érdekében.

Segítségüket előre is köszönjük, s bízunk abban, hogy közös munkánk eredményével sikerül
ismét egy rangos eseményt létrehoznunk településükön.

Tisztelettel:

Bognár Gábor
Elnök
30/571-6577
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