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FIVA World Motorcycle Rally 2018 in Hongarije
De FIVA, de wereldorganisatie voor oldtimer federaties, organiseert
van 21 tot 24 juni 2018 weer de jaarlijkse FIVA World Motorcycle
Rally. De Hongaren zijn dit keer de gastheren voor een prachtig
internationaal evenement voor 150 deelnemers met motorfietsen
van (ver) vóór 1980. En u kunt daar bij zijn! Hongarije is een relatief
vlak land. Tijdens het evenement doen we wel de hoogste berg van
Hongarije (1000 meter) aan. De organisatie raadt daarom aan om
met een motorfiets te komen met tenminste 150 cm3 inhoud.
Hotel overnachtingen
Op 21 juni gaat het evenement officieel van start en daarna wordt
de langste avond van het jaar benut met een diner en een
sightseeingtour per bus door Budapest. De drie volgende dagen
staan mooie routes door het Hongaarse landschap op het
programma. Er wordt in groepjes van gelijksoortige motorfietsen
gereden. Elke avond wordt er gedineerd en overnacht in steeds een
ander hotel met zwembad. Ook ontbijt, koffiestops en lunches zijn
inbegrepen. Bagage hoeft niet mee op de motor: die wordt voor u
naar het volgende hotel gebracht.
Er wordt ook goed voor de motoren gezorgd
Bij de overnachtingsplaatsen is gezorgd voor een beveiligde en
overdekte parkeergelegenheid voor de motorfietsen. Voor
pechvogels tijdens de ritten rijden er reparatie-auto's mee om
gestrande motorfietsen te repareren of mee te nemen. Ook staat er
op de parkeerterreinen altijd een reparatieploeg klaar.
Inschrijfgeld en aanmelding
Het inschrijfgeld bedraagt bij gebruik van een eenpersoonskamer:
€ 480. Deelt u een tweepersoonskamer dan kost het evenement u
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€ 390 per persoon. Met een FIVA ID-kaart krijgt u € 35 korting. Een
FIVA-kaart is aan te vragen bij FEHAC via http://fehac.nl/fiva-idcards/. Deelnemers krijgen een poloshirt en een gedenkplaat.
Inschrijfformulieren moeten zijn ingestuurd vóór 18 maart 2018.
Voor betaling geldt een deadline van 21 april 2018.
De website van het evenement is:
http://fivaworldmotorcyclerally2018.hu/conditions/ Daar is ook het
inschrijfformulier te vinden.  

