
 
 
 

 

ENVIRONMENTAL GUIDELINE – VIII. ZEMPLÉN RALLY 

 

Dear Participants, Dear Rally Fans, 

We are pleased to welcome you at the VIII. Zemplén Rally, the last round of the 2022 FIA 
European Rally Trophy – Central Europe. 

As we are dedicated to reduce the impact our event has on the environment, we have 
committed to implement several environmental measures. 

We thank you in advance for reading and complying the following measures, in order to 
protect the flora and fauna:  

1. Carsharing – whenever possible, share a ride with other team members, family, friends 
and avoid one person car rides. 

2. Use accommodation close to the venues, if possible 

3. Protect the nature – do not litter in the forests nor next to the stages, instead bring a bag 
with yourself and collect your litter in it 

4. Reuse rather than throwing away 

5. Avoid single use plastic 

6. If you have the opportunity, use electric or hyrid cars when visiting the event 

7. Submit all required data electronically, to reduce the event’s carbon footprint 

8. Reduce printing – consider whether it is necessarry to have a hard copy 

9. Respect the regulations concerning refueling and the storage of fluids 

10. Respect the venues, their natural spaces and infrastructure 

 

  We thank you for respecting this guidline and wish you a great event,  

   Organizing Committe of the VIII. Zemplén Rally 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓTERV – VIII. ZEMPLÉN RALLY 

 

Kedves Résztvevők, Kedves Sportbarátok, 

Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a VIII. Zemplén Rally versenyen, a 2022-es FIA Rally 
Trophy – Közép- Európa utolsó futamán. 

Mivel csökkenteni szeretnénk rendezvényünk környezetre gyakorolt hatását, 
környezetvédelmi akciótervet hoztunk létre. 

Előre is köszönjük az akcióterv elolvasását és betartását, a flóra és fauna védelmének 
érdekében. 

1. Közösségi autózás – amikor lehetséges, használjatok többen egy autót a csapattagokkal, 
családtagokkal, barátokkal, ezzel elkerülve, hogy csak egy ember használjon egy autót 

2. Lehetőség szerint a verseny közelében lévő szállásokat vegyétek igénybe 

3. Óvjátok a környezetet – ne szemeteljetek az erdőkben, gyorsasági szakaszok közelében, 
ehelyett gyűjtsétek a szemetet zacskókba. 

4. Hasznosítsatok újra, ahelyett, hogy kidobnátok 

5. Kerüljétek az egyszer használatos műanyagok használatát 

6. Ha van rá lehetőség, használjatok elektromos, vagy hibrid meghajtású autókat 

7. A szükséges adatokat, dokumentumokat elektronikusan nyújtsátok be, ha lehetséges, 
ezzel csökkentve a rendezvény ökológiai lábnyomát 

8. Csökkentsétek a nyomtatás mennyiségét – gondoljátok át, valóban szükséges-e papíron 
is az adott dokumentum 

9. Fokozott figyelemmel kövessétek a tankolással és a folyadékok tárolásával kapcsolatos 
szabályokat 

10. Tartsátok tiszteletben a verseny helyszíneit, az élővilágot és az infrastruktúrát. 

 

Köszönjük az akcióterv betartását és sikeres versenyt kíván 

a VIII. Zemplén Rally Rendezőbizottsága 


