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RENDEZŐI KÖZLEMÉNY
A soron következő 2021 Salgó Rallyval kapcsolatban a következő információkat szeretném
megosztani veletek. A nevezési zárlat után azok a versenyzőpárosok, akik érvényes nevezést
adtak le a Rally 2 mezőnyébe, időközben visszavonták nevezésüket, ezért nem tehettünk mást
a Salgó Rally programjából töröljük a Rally2 versenyt. Azon párosok, akik egyébként
versenyezni szeretnének azoknak biztosítjuk, hogy a Rally2 nevezési díj ellenében, az ORC
mezőnyében egyedi rajtengedéllyel indulhassanak. Amennyiben valaki úgy dönt, hogy élni
szeretne ezzel a lehetőséggel, kérjük vegye föl a kapcsolatot a szakággal, hogy a nevezési
felület újra megnyitásra kerüljön, át tudjon nevezni az ORC mezőnyébe.
Ugyanitt tájékoztatnám a Tisztelt Tagságot, hogy a Bátonyterenye-Szuha gyorsasági szakasz
útburkolatát a múlt heti nagy esőzések miatt, három helyen teljesen bemosták az erdőbe.
Mindent megteszünk, hogy a pályabejárásra már megfelelő útminőséggel találkozzanak a
versenyzőpárosok. Ehhez mérten első körben 400 tonna márgás követ szállítottunk a
helyszínre, és a megfelelő munkagépekkel elkezdődött az út helyreállítása. Előzetesen bekért
árajánlat, és az időközben már kifizetett számlák alapján ennek a költsége 3.500.000.3.700.000.-ft lesz.
Ugyanitt tájékoztatnálak benneteket, hogy a Tótújfalu-Cered közötti önkormányzati út teljes
körű kátyuzása a mai napon elkezdődött, ennek várható költsége 850.000.-ft.
Fontos benneteket tájékoztatni arról is, hogy ami az Acélgyár gyorsasági szakasszal
kapcsolatban történt. 2021 januárjában megállapodás köttetett azzal a felszámoló biztossal,
aki eddig a területért felet. 3 héttel ezelőtt a felszámoló biztostól elvették ezt az ügyet, és új
felszámoló biztos kijelölését kezdeményezték. Az új felszámoló biztost a héten nevezték ki,
akivel több tárgyalás után sem sikerült megegyezésre jutni. Ezért sajnálattal tájékoztatlak
titeket, ez a gyorsasági szakasz nem lesz része a 2021. Salgó rallynak. Ezt az útvonallap
módosítást legkésőbb az itiner felvételéig VHU-ban megkapjátok.
Tájékoztatjuk az idelátogató nézőket, hogy idén is sikerült kibérelnünk a Bátonyterenyei
diáktábort.(3070 Bátonyterenye, Szorospataki út) Ez a tábor pályaszállásnak minősül, pénteken
1, szombaton 3x közvetlenül látható az ORB, ORC mezőnye, valamint szombaton 2x a HIST, és
a Rally3 mezőnye is. Előzetesen jelentkezni nem kell, kb.300 főt tudunk befogadni, akár
sátorral akár lakókocsival. A meglévő vizesblokkok és a wc- n kívül még plusz mobil wc-kel
készülünk.
Az ide érkezők számára térítésmentesen adjuk oda a területet.
A 2021.Salgó rallyra a hétvégi(péntek-szombat) jegy ára 3000.-ft.12 év alatt ingyenes.
Bízunk benne, hogy a rendezőbizottság ezzel a lépéssel megkönnyíti a szurkolók hétvégi
programjának a szervezését, és hozzájárulunk a jó hangulatú kultúrát szórakozáshoz
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