
Kiskunlacházán kerül megrendezésre ezen a hétvégén a Poco Loco gyorsulási
verseny, Nemzetközi Honda találkozó és Zenei Fesztivál

Száguldás, immár bajnoki pontokért

Bár Sándor, József, Benedek elaludt és nem hozták a meleget, úgy tűnik, az MNASZ
Országos Drag bajnokság idejére a szervezőknek sikerült megrendelniük a jó időt, bevetve
minden égi kapcsolatukat. Az első igazán tavaszias hétvégén a következő programok közül
választhatnak április 12‐14‐én a száguldás szerelmesei az immár legendássá vált
kiskunlacházi reptér betonján: rengeteg gyönyörű Honda, fantasztikus programok, profi
pálya és még profibb pilóták a gyorsulási versennyel egybekötött Honda találkozón és
zenei fesztiválon.

Immár végérvényesen úgy tűnik, hogy elkezdődik a tavasz, éppen ezért mindenki túlléphet a mindennapok és
az időjárás okozta bosszúságain, kieresztheti a fáradt gőzt, és megengedheti, hogy a dübörgő motorok hangja
elfeledtesse vele minden gondját. Míg pénteken és szombaton a találkozóra érkező Hondákat, addig vasárnap a
hazai és a nemzetközi gyorsulási élet színe‐javát nézheti meg, ahogyan harcolnak majd ellenfeleikkel, az idővel,
a technika ördögével legyőzve saját korlátaikat. Ehhez nem kell más, csak annyi, hogy aki szereti a száguldás, a
gumik füstölgő látványát, a gyönyörű lányokat, az április 12. és 14.‐e között menjen le Kiskunlacházára, ahol
hivatalosan is kezdetét veszi az MNASZ 2013‐as Drag Bajnoksága.
Az idei év első, már bajnoki pontokért zajló gyorsulási versenyére nyugodtan magával hozhatja mindenki a
családját, hiszen a szervezők a kicsikre is gondoltak. A gyerkőcöket gyermekfelügyelők gondjaira bízhatja
mindenki, és amíg a szülők gyönyörködnek a száguldó csodákban, addig gyermekeikre ugrálóvár, izgalmas
játékok és rengeteg színes program vár majd. Aki pedig szállni vagy lebegni szeretne az örömtől és az
élményektől, annak ott lesz a sétarepülés és a hőlégballonozási lehetőség is.
A nemzetközi Honda találkozóra érkező csodálatos autók nemcsak a parkolókban mutathatják meg
szépségüket, hanem kipróbálhatják erejüket (és gazdájuk ügyességét is) mind a gyorsulási, mind a szlalom
versenyek során.
Az estéket nem csak a korán ébredő tücskök ciripelése, hanem a koncertet adó együttesek is megzavarják majd
sokak nagy‐nagy örömére.

A tervezett programok

Péntek, április 12
Kapunyitás : 12:00
Gyorsulás edzés : 15:00‐18:00
Pénteki koncertek:   19.00 Chron Zenekar
                                     21.00 Rückwarts zenekar
                                     23.00 Dj Nárai ( Instant Dj )

Szombat, április 13
Kapunyitás: 07:30
Gyorsulás, szlalom 08:00 ‐ 17:00
ugrálóvár, hőlégballon
sétarepülés, családi programok, stb.
Szombati koncertek: 13.00 Szivárvány Együttes   
                                      15.00 StabilFrazil
                                      17.00 Haszüna Halva Született Nagypapák
                                      19.00 Irigy Hónaljmirigy
                                      21.00 Compact Disco
                                      23.00 Dj Nárai ( Instant Dj )

http://www.youtube.com/watch?v=OEF8FEHRfQE
http://www.youtube.com/watch?v=WacwD4COckU
http://www.youtube.com/watch?v=IrLdYWxx6Ss
http://www.youtube.com/watch?v=To_nSy1fdvM
http://www.youtube.com/watch?v=nhqXX_-bSVo
http://www.youtube.com/watch?v=H6KnpbdooEg
http://www.youtube.com/watch?v=on5E-Fw86Yk
http://www.youtube.com/watch?v=GffJTGMeXk0&list=UUjHgnvnfIQ5GWWirpjoC2zw&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=IrLdYWxx6Ss


Vasárnap, április 14
Gyorsulási Verseny Országos Bajnokság
Kiskunlacháza 2013.
Időterv
07:45 ‐ tól: Kapunyitás
08:00 ‐ tól: Autós, Motoros gépátvétel
08:00 ‐ 09:30: Autós, Motoros időmérő edzés
09:30 ‐ 10:00: Profi Autós Idő
10:00 ‐ 10:30: Motoros időmérő edzés
10:30 ‐ 11:45: Autós időmérő edzés
11:45 ‐ 12:15: Profi Autós Idő
12:15 ‐ 12:40: Motoros időmérő edzés
12:40 ‐ 13:10: Autós időmérő edzés
13:10 ‐ 13:30: Profi Autós Idő
13:20 ‐ kor: Motoros gépátvétel vége
13:30 ‐ 13:45: Motoros időmérő edzés
13:45 ‐ 14:30: Motoros Döntők
14:30 ‐ 15:00: Profi Autós Idő
15:00 ‐ 16:00: Autós Időmérők
16:00 ‐ kor autós gépátvétel vége
16:00 ‐ 16:20 Profi Autós Idő
16:20 ‐ 17:00: Autós Időmérők
17:00 ‐ 19:30: Autós döntők
19:30 ‐ tól: Díjkiosztó

Jegyárak
3 napos jegy (péntek + szombat + vasárnap) 7.000,‐ Ft/fő (online elővételben: 6.000,‐ Ft/fő)
Az ár tartalmazza: a pénteki edzés lehetőségét a gyorsuláson, a szombati edzést, valamint a döntőkön való
részvételt a gyorsuláson, minden egyéb program ingyenes igénybevételét pénteken és szombaton, mindhárom
napra a belépőt és az ott alvás lehetőségét, valamint a pénteki és szombati koncerteken való részvételt. A jegy
érvényes pénteken 12 órától vasárnap 20 óráig.

2 napos jegy (péntek + szombat) 4.500,‐ Ft/fő (online elővételben: 4.000,‐ Ft/fő)
Az ár tartalmazza: a pénteki edzés lehetőségét a gyorsuláson, a szombati edzést, valamint a döntőkön való
részvételt a gyorsuláson, minden egyéb program ingyenes igénybevételét pénteken és szombaton, mindkét
napra a belépőt és az ottalvás lehetőségét, valamint a pénteki koncerteken való részvételt. A jegy érvényes
pénteken 12 órától szombaton 18 óráig.

2 napos jegy (szombat + vasárnap) 5.000,‐ Ft/fő (online elővételben: 4.500,‐ Ft/fő)
Az ár tartalmazza: a szombati edzést, valamint a döntőkön való részvételt a gyorsuláson, minden egyéb
program ingyenes igénybevételét szombaton, mindkét napra a belépőt és az ottalvás lehetőségét, valamint a
szombati koncerteken való részvételt. A jegy érvényes szombaton 8 órától vasárnap 20 óráig.

1 napos jegy (szombat vagy vasárnap) 2.500,‐ Ft/fő  (online elővételben: 2.250,‐ Ft/fő)
Az ár tartalmazza: az edzést, valamint a döntőkön való részvételt a gyorsuláson, minden egyéb program
ingyenes igénybevételét szombaton. A jegy érvényes szombaton 8 órától 18 óráig, vagy vasárnap 8 órától 20
óráig.

Mindenkit várunk sok szeretettel  2013. április 12‐14‐én a kiskunlacházi reptéren a Poco Loco Gyorsulási
Versenyre és Nemzetközi Honda Találkozóra!
Poco Loco Gyorsulási Verseny, Nemzetközi Honda Találkozó és Zenei Fesztivál – 2013. április 12‐14
Helyszín: Kiskunlacháza repülőtér Poo Loco Drag Aréna N47’11.218’ E19’03.949’
Online jegy: http://onlinejegy.dragracing.hu/
Info: www.dragracing.hu vagy http://www.facebook.com/dragracing.hu
Infoline: 06 30 / 9430‐957

http://onlinejegy.dragracing.hu/
http://www.dragracing.hu/
http://www.facebook.com/dragracing.hu

