
 
 

2022 ÉVI MAGYAR DRIFT BAJNOKSÁG RÖVIDÍTETT TECHNIKAI, SZABÁLYZATA 
PRO/SEMIPRO/STREET KATEGÓRIA 

 
Az autónak alapvetően jó műszaki és esztétikai állapotban kell lennie. Az autó egészére, különös tekintettel, annak 
motorjára, erőátvitelére és hajtásláncára, üzemanyag-, hűtő-, fék-, és szervo rendszerére igaz, hogy semmilyen csepegés, 
vagy folyás nem megengedhető! 
 

 Karosszéria: 
Futómű bekötési pontok között teherviselő elem nem módosítható egyéb átalakítás szabályzat szerint 
Visszapillantó tükrök (min.2db)  
Ablaktörlő (min.1db) megléte kötelező. Az ablaktörlőnek a vezető előtti ablak felületet tökéletesen kell törölnie 
Vonószem, vagy megjelölt vontatási pont elől hátul kötelező! A jelölés min. 10cm hosszúságú az autó alapszínétől elütő színű 
nyíllal történjen. 
A karosszéria gyári, vagy átalakított (szélesített) alakján és határoló lemezein (kasztni) semmilyen alkatrész nem nyúlhat túl! 
 

• Tűzfal módosítása: 
A tűzfalon lévő lyukaknak minimális méretűnek kell lenniük a vezérlők és/vagy vezetékek áthaladásához, és teljesen le kell zárni, 
hogy megakadályozzák a folyadékok vagy lángok átjutását a motortérből az utastérben. 
Tűzfal módosítása szabályzat szerint. 
 
• Üzemanyag rendszer: 
Csomagtartóba szerelt üzemanyagtartály/üzemanyag rendszer, minimum 20cm-re a gyárilag szerelt hátfaltól! Amennyiben a gyári 
nyúlvány és hátfalkönnyítés miatt nincs, a tankot védelemmel kell ellátni, lásd. bővített szabályzat. 
 
• Szélvédők és ablakok: 
Minimum 3 milliméter vastag törhetetlen műanyag (lexan, polycarbonate) 
Oldalablakokon kötelező a versenyző teljes nevét megjelölni! 
 
• Ülések és biztonsági övek: 
Ülések Homológ, vagy lejárt homológ (max 7év lejárati idő engedélyezett) 
Övek homológ vagy lejárt homológ(max 7év lejárati idő engedélyezett), min. 2” széles 4 pontos biztonsági verseny öv használata 
kötelező! (5 vagy 6 pontos, 3”-os ajánlott 
 
• Bukóketrec és bukókeret: 
 Lásd. bővített szabályzat szerint 
 
• Fékrendszer: 
 Kötelező egy pedállal működtethető kétkörös fékrendszer megléte 
 
• Elektromosság: 

Az autón a következő lámpáknak kifogástalanul kell működniük:, féklámpák gyári helyen, SemiPro/Pro kategóriában első/hátsó 
szélvédőn féklámpa min 80cm széles kötelező 
Féklámpának minden estben működőképesnek kell lennie, ennek hiányában versenyen nem indulhat   
Street/SemiPro/Pro kategóriában külső és belső áramtalanító kapcsoló beépítése kötelező, jól látható módon, az autó alapszínétől 
elütő színnel legyen jelölve! 
! Az áramtalanító akkor elfogadható, ha leállítja az autó motorját és az üzemanyag szivattyúját is! 
Akkumulátor amennyiben nem a gyári helyére kerül, úgy gondoskodni kell a megfelelően erős rögzítéséről, és védő borításáról. 
 
• Tűzoltó készülék: 
Bevizsgált, érvényesített központi tűzoltó rendszer kötelező 
Belső/külső indítónak hibátlanul működnie kell , jól látható módon, az autó alapszínétől elütő színnel legyen jelölve! 
 
• Bukósisak: 
 „E”- jelölésű 
bukósisak használata a kijelölt pálya vonalán minden esetben kötelező a pilótának és utasának egyaránt! (A címkének 
ellenőrizhetőnek kell lennie!) 
• Ruházat: 

 
 Street kategóriában ajánlott míg, PRO/SEMIPRO kategóriában kötelező a tűzálló homolog vagy lejárt homolog(max 7év) overál, 
továbbá javasolt tűzálló kesztyű, és cipő használata 
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