
 

  

  

    

 

 

 

MNASZ Offroad Szakági Bizottság 

Hirlevél 007/2016 

 

Kedves Versenyzők! 

 

1. Kéréseink és javaslataink a RC OB II. Máriapócs-i futamára  

 

- A II. OB és CEZ futamra nagyon sokan adták le nevezésüket. Kérünk minden 

versenyzőt, hogy tartsátok be a rendező által meghatározott adminisztratív és technikai 

átvételekre kiírt időket. Pontosan érkezzetek az átvételekre a megadott időpontokban. 

Aki kikési a kategóriákra vonatkozó átvételi időket, az kizárólag a szombati napon 

19.00 után jelentkezhet az átvételekre. Aki bármely okból késik, az Alapkiírásban 

meghatározott következménnyel számolhat. A pontos átvételi időket a 

Versenyigazgató által kiadott 1. számú Végrehajtási utasítás tartalmazza, melyet a 

szakági honlapon és a rendező honlapjain is megtaláljátok. 

 

- Az a versenyző, aki esetleg még nem rendelkezik 2016-ra érvényes gépkönyvvel, a 

rendező kiírt gépkönyvezést szombaton 14.15-15.15 ig. 

 

- Azok a versenyzők, akik jelezték, hogy a Szabályismereti Vizsgát a verseny előtt 

teszik le, Cselényi Vilit keressétek szombaton az adminisztratív előtt. 

 

- Az Offroad Szakági Bizottság a Junior Kupa versenyzői részére versenyzői eligazítást 

és pályabejárást szervez szombaton 16.00-kor. Kérem a Junior versenyzőket, hogy 

ebben az időpontban a rajthelyen találkozzanak Ujházi Bélával. 

 

 

- A Rabócsiringen a rendezők megpróbálnak mindent megtenni, hogy a verseny 

lebonyolítása zökkenő mentes legyen. De ez nem lesz egyszerű feladat 140 

versenyautónál. Kérlek benneteket, hogy legyetek szívesek a kiírásnak megfelelő 

időben a rajtelőkészítőbe érkezni. A pályabírók senkit sem fognak várni. Aki nincs a 

kategóriájával együtt a rajtelőkészítőben, az nem állhat rajthoz az adott futamban, mert 

a sportbírók azonnal át fogják sorolni a rajtsorrendet. 

 



- A kötelező szakági reklám kötelezettséget és szabályokat illetve a megváltásról kiadott 

tájékoztatást legyetek szívesek betartani. A Szakági Bizottság felhatalmazta az ATB-t, 

hogy a szakági kötelező reklámokat fokozottan ellenőrizze a technikai átvételen és 

amennyiben hiányzik, vagy nem a kiadott szabályzatban meghatározott helyre van 

felragasztva, akkor tagadja meg a rajthoz állást az adott versenyzőtől. Akinek esetleg 

megsérültek a feliratok vagy pótolni kell a reklámokat, az adminisztratív átvételen 

pótolni tudjátok. 

 

 

- Felhívjuk versenyzőink figyelmét a Rallycross Alapkiírásban meghatározott technikai 

szabályok fokozott betartására, különös tekintettel a súlyhatárokra vonatkozó 

kötelezettségekre. 

 

- A CEZ szabályok változása miatt a Rallycross Alapkiírásban is változásokat kellett 

tenni, mely a pontozásban, a futamok után eredmény számításban és a hibás rajt 

szankciójánál (2x Joker kör) jelent változást. Az Alapkiírást elküldtük a 

Sporttanácsnak elfogadásra.  
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