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Versenyszabályzat 2018

Jelentkezési feltételek és a jelentkezés módja
A Suzuki Világrekord Nap 2018 Motorszépségversenyre olyan motorkerékpárt lehet nevezni, amely megfelel az 
alábbi jelentkezési feltételeknek. A motorkerékpár nevezését leadó személy mindazonáltal online jelentkezésével 
kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek, és jelentkezésének elküldésével tudomásul veszi és vállalja a jelen 
szabályzatban foglaltakat.

• A versenyre kizárólag Suzuki típusú, kétkerekű, rendszámmal ellátott motorkerékpár nevezhető.
• A versenyre kizárólag olyan motorosok adhatják be a nevezést, akik a verseny napjáig betöltik a 18-ik életévüket 
és  A kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek. 
• A jelentkezés kizárólag az online adatlap kitöltésévével és a facebook esemény oldalon megjelenő, szavazásra 
felhívó poszthoz történő kép feltöltésével érvényes.
• A jelentkezési lapon kizárólag valós adatok szerepelhetnek.
• A sikeres jelentkezéshez, az adatlap kitöltése mellett, az esemény facebook posztjához feltöltött egy db, a 
motorkerékpárt teljes méretében bemutató fotó szükséges, amelyen a mai valós külső megjelenését mutatja. A 
jelentkező tudomásul veszi és jelentkezésével elfogadja, hogy a feltöltött fényképek az esemény weboldalára, 
valamint facebook oldalára is kikerülnek, olyan formában, ahogy azokat a versenyző a jelentkezéskor feltöltötte.
• A jelentkező elfogadja, hogy amennyiben nem valós, vagy hiányos adatot ad meg a jelentkezés során, vagy a 
csatolt fényképek nem felelnek meg a szabályzatban leírt elvárásoknak, a szervező jogosult a versenyző 
nevezését törölni.

A nevezés díjmentes

Nevezési határidő: 2018. június 08. 20:00 óra.

A szavazás 2018. június 08.-án 20:00 órakor lezárul

A verseny menete
A Suzuki Világrekord Nap 2018 esemény Facebook oldalán jelenik meg a Motorszépségverseny nevezésére 
felszólító poszt. A jelentkező a poszt alá feltöltött képpel és a posztban megadott linken található jelentkezési 
adatlap kitöltésével nevez a versenyre. A nyilvánosan feltöltött képekre, az eseményt követő facebook 
felhasználók tudnak like-ot küldeni, ezzel egy szavazatot adni a versenyzőre. A legtöbb szavazatot (like-ot) össze-
gyűjtő tíz jelentkező jut be a Suzuki Világrekord Nap 2018 esemény helyszíni döntőjére, akiket a szervezők, az 
adatlapon megadott email elérhetőségen értesítenek ki a szavazás lezárását követően. A helyszínen megjelenő 
döntős versenyzők, a versenyre nevezett motorkerékpárral vonulnak fel egyenként 11:00 órakor a helyszínen. A 
döntő értékelését a közönség végzi, az irányított felvonulást követő tapssal és hanghatással, amelynek erősségét, 
hitelesített decibelmérővel, a MAMI (Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakiskola) szakemberei végzik. 
Amennyiben két vagy több versenyző értékelésére leadott hanghatás mérése azonos értéket eredményez az első 
három helyezés esetén, a helyezés megosztásra kerül és azonos ajándékkal lesz díjazva. 

Nyeremény
Suzuki ajándékcsomag 

A versenyzők jogai és kötelezettségei
A versenyző a versenyen való részvétel feltételeként elfogadja a versenyszervezők által összeállított programot, és 
vállalja, hogy amennyiben a döntőbe kerül, a Suzuki Világrekord Nap 2018 eseményen, az informáló emailben 
megadott kondíciókkal megjelenik. 


