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• MNASZ E-ügyviteli rendszer

• Tagság, Egyesület

• Licencigénylés, sportorvosi, igazolások



Mit takar az Off-Road?
AUTOCROSS RALLYCROSS

 Amerikában kezdődött

 `70-es évek közepén kezdett 
Európában terjedni

 1978 Terepügyességi bajnokság 
„BUGGY” géposztályában kezdődik 
Mo-n

 1980 MAMSZ Kupa

 1981 Országos Bajnokság

 1983- BBK versenyek Mo-n

 1984-től EB futamok Pécelen

 2006-tól EB futamok Nyirádon

 2011 Kárai Tamás Európa Bajnok

 2013 Szabó Krisztián és Kárai 
Tamás Európa Bajnok 

 2014 Kárai Tamás Európa Bajnok

 1967-ben Angliában kezdődik

 1969-ben már versenyek az 
Európai kontinensen

 1984 első verseny Szombathelyen

 1986 Országos Bajnokság

 2006-tól EB futamok Nyirádon

 2009-től Amerikában is terjed

 2012 Év EB futama a Nyirádi

 2014-től VB a Supercars

 FIA egyetlen két szakágas 
Világbajnoka Peter Solberg

 2016 és 2017-ben a S1600-ban az 
EB-n Szabó Krisztián 1. helyezett

 2017-ben KPT az SC EB 3. helyzett
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AUTOCROSS
„AC”

RALLYCROSS
„RC”

 Laza talajú,

körpályás verseny

 Pálya hossza 

800-1400m között

 Szélessége

10-25m között

 35-60%-ban szilárd 
burkolatú körpályás 
verseny

 Pálya hossza

800-1400m között

 Szélessége 

10-25m között
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 Melegítő edzés / Warm Up
max. 2kör, egyesével indítva

 Időmérő edzés (OB-n 1db, CEZ & EB-n 2db)
OB: egyesével indítva kb.120m-enként egy autó a pályán, 
kategóriánként, csökkenő sorrendben táv: 4 kör időmérés a 2. 
körtől indul
EB:növekvő majd csökkenő sorrendben, 4 kör (minden kört mérni 
kell, az első mért kör az első cél vonalon történő áthaladás után 
kezdődik) 

 Előfutamok (5 kör)
három, együtt indítva max. 10-es csoportokban, 

 Elődöntők (6 kör)
max. 20 versenyző, 14 értékelhető versenyzőnél vannak 
elődöntők/

 Döntők (7 kör) 
 elődöntők 5-5 versenyzője jut a döntőbe, az azonos 

helyezettek kötött az előfutamok után elért eredmény a 
döntő/

AC verseny lebonyolítása
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 Előfutamok értékelése
 Aki teljesíti a körök számát kap a helyezésének megfelelő pontot, 

a sorrend megállapításánál az azonos pontot kapok között az idő 
dönt

 Aki nem teljesíti az előírt körszámot, az kap ezen felül +5 pontot

 Aki nem rajtol +20 extra pontot kap (motorerővel átlépni a rajtvonalát

 Aki nem tud felállni a rajtrácsra 50 pontot kap (motorerővel)

 Akit kizárnak 95 pontot kap

 Elődöntőbe/döntőbe jutáshoz egy teljes körszámmal teljesített 
előfutam és még min. egy rajtolás szükséges

 Elődöntő és Döntő futamok
 A legjobb 12 versenyző jut be a Semi Final-be (SF1: 1., 3., 5., …11.

SF2: 2., 4., 6., …12.)

 A legjobb 5-5 versenyző jut a Final-ba, a két első között a 
előfutamok során elért jobb eredmény a döntő.

 Versenyek értékelése 
 Az első 10 versenyző kap bajnoki pontot: 1. 25p, 2. 22p, 3. 20p…. 

AC verseny értékelése
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AX Parc Fermé szabályok

 A Parc Fermé csak a döntőben résztvevő 
versenyzőknek kötelező, az elődöntők után a depó 
kell hajtani a versenyzőknek

 Leintett versenyzőknek autóinak a Parc Fermébe kell 
állnia

 A motor probléma miatt kieső versenyzőknek a Parc
Fermé-be állnia

 Kizárt versenyzőnek nem kell Park Fermébe állni
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Újdonságok az EB-n

 2016-tól bevezetésre került a AX EB-n is a kötelező kamera, 
melynek hátrafelé kell néznie!

 2016-tól EB-n homológ ülés, 

 2016-től FIA standard sisak és FHR („HANS”) is kötelező

 EB-n késés a gépátvételről 250 € fixen

 Piros zászlóval megszakított előfutamot meg kell ismételni

 Ha az élen haladó versenyző elődöntőben min. 4, 
döntőben min. 5 kört teljesített akkor nem kell 
megismételni a piros zászlóval megszakított futamot

 Karosszériás autóknál „rallycross rajtszám” (oldalablakon)

 Elődöntőbe/döntőbe jutáshoz egy teljes körszámmal 
teljesített előfutam és még min. egy rajtolás szükséges
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 2016-tól Napi licenc csak egy hétvégére, bajnoki pont 
szerezhető kivéve az utolsó versenyen

 Karosszériás autóknál „rallycross rajtszám” 
(oldalablakon)
OB régi vagy új fajta is lehet

Újdonságok az OB-n
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AC Rajtrács



RC OB, Zóna verseny lebonyolítása

 2db Szabadedzés (Free Practice) 4kör
egyesével indítva, szabadedzésenként mindenki max.1x

 Előfutamok (Qualifying Heats) 4 kör
3 (vagy 4) előfutam, max. 5 autó egy sorból indítva, a rajtrács FIX!, viszont 
van feltöltés, ha egy futamban kevesben tudnak rajthoz állni, 

Q1: sorsolás alápján

Q2: a Q1 alapján

Q3: a Q2 alapján

Q4: a Q3 alapján (csak külföldi Zóna verseken lehet!)

 Elődöntők (SemiFinals) 6 kör Az legjobb 12 versenyző jut be 

(SF1:1st, 3rd, 5th…  SF2:2nd, 4th, 6th…)

a rajtrács FIX! 

 Döntők (Finals ) 6 kör
A legjobb 3-3 versenyző jut be, a két első között az előfutam során szerezett 
több pont a döntő

GOLYÓ Motorsport
11
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Újdonságok RC OB és Zóna versenyen 
 Zóna:  a verseny a 2018-os EB szabályok alapján

 OB:Magyar Kupa, Astra és Swift divízió
Az RNOB versenyein, amennyiben az alábbi divíziókban a gépátvételen 9, vagy ennél 
kevesebb verseny gépkocsi felelt meg, - a Felügyelő Testület döntése alapján - az 
előfutamokat együtt futják: A Magyar Kupa, Astra és Swift divízió 

 OB: kötelező a fedélzeti kamera 
Javasolt a min 2db memóriakártya, Dátum és Idő pontos beállítása, kép elforgatása! 

 SuperTouringCars-1600: Zónán külön fut, de az OB-n ha 

keveseben vannak az STC kategoriákban mint 6-6 akkor összevonhatóak

 MX5 Kupa rajtszám: 501-520
 Napi licenc csak egy hétvégére (2016-tól)
 Egy versenyző, egy autó, egy kategória (2016-tól)
 Átvétel kategóriánként (2016-tól)
 STC Változó szelepvezérlés



OB, Zóna értékelés: (2018 EB)

 Intemediate points
Az előfutamok után a legjobb 16 versenyző kap pontot 16p-1p

 Semi-Finals points
A legjobb 6 versenyző kap pontot: az első 6p az utolsó 1p

DSQ: nem kap pontot!

Aki nem teljesíti a Joker kört nem kap pontot

 Finals points
Az első 8, a második 5, harmadik 4 pontot…..

DSQ: nem kap pontot!

Aki nem teljesíti a Joker kört nem kap pontot
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Újdonságok a VB-n
 VB-n egy versenyeseknek is homológ szoftver

 Pályaszél jelölés elmozdítása
utolsó figyelmeztetés, 5mp, kizárás

 Versenyigazgató kizárhat ugyanazon a versenyen 
korábban kapott utolsó figyelmeztetés miatt

 Fixen 3 divízió

 4-5 vagy 6 kör

 Késés az átvételről

 FHR (HANS)



RC Előfutamok Rajtfelállás

a

d

c b

P

P

 Rajtrács szélessége min. 
14,5 m

 Oszlopok min. szélessége 
2.5m

 Üres szél min. 1-1m /c/
 Sorok távolsága 6 m
 Besorolás lista alapján 

hátulról kezdve
 10 alatt séma alapján
 Nincs választási lehetőség!
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RC OB és ZT Döntőfutamok Rajtfelállás

 Rajtrács szélessége           
min. 14,5 m

 Oszlopok min. szélessége 
2.5m

 Üres szél min. 1-1m /c/
 Sorok távolsága 6 m
 12 autó juthat az 

Elődöntőbe
 Első 3 tovább a Döntőbe
 Nincs választási lehetőség!
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Szabályok

 Sisak levétele a futam feladását jelenti

 Pályaelhagyás 2-4 kerékkel

 Háló nélkül vagy rács nélkül nem szabad rajtolni

 Ütközések

 Joker kör visszajövetel: Mindig a normál íven haladónak van 
elsőbbsége

 Menetiránnyal TILOS szembe haladni

 Tolatás

 Sárga zászlós előzés

 Zászlójelzések figyelmen kívül hagyása

 Parc Ferme (leintettek számára)

 Incidensek leintés után

 Hátulról ütközés
GOLYÓ Motorsport 17



A PIROS zászlóval megszakított futamok
során: a PIROS zászló bemutatása után lassú
sebeséggel a rajthelyre kell hajtani ill. a
sportbírók utasításait követni, az új rajtig a
Park Fermé szabályok érvényesek
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Szabályok



Joker kör
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Zászlójelzések 
Csak a célvonalnál

• Leintő zászló (kockás)

Futam végét jelzi.

Lengetve használják.

- lassítás, és a depóba vagy a Parc Fermébe kell 
hajtani
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Zászlójelzések 
Csak a célvonalnál

• Utolsó figyelmeztetés (fehér-fekete átlósan)

Utolsó figyelmeztetést jelez, esetleg azt, hogy a versenyző egy 
„akciója” vizsgálat tárgya

Csak rajtszám bemutatásával együtt

Futam után írásban is átadva

Mozdulatlanul mutatják be.
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Zászlójelzések 
Csak a célvonalnál

• Kizárás (fekete)

Futamból kizárást jelent, versenyzést abba kell hagyni, és a 
depóba (döntőben a Parc Fermébe) kell hajtani

Csak rajtszám bemutatásával együtt

Futam után írásban is átadva, 2 körön keresztül van bemutatva

Mozdulatlanul mutatják be.
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Zászlójelzések 
Csak a célvonalnál

• Figyelmeztetés műszaki hibára 
(fekete-narancssárga körrel)

Rajtszámmal együtt, mozdulatlanul mutatják be.

Olyan műszaki hibát jelez, aminek elhárítása nélkül a további 
versenyzés nem engedélyezett.
(Rallycrossban ritkán használják, hiszen a versenyző 
gyakorlatilag elesik az előírt körszám teljesítésének 
lehetőségétől)
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Zászlójelzések 
• Piros zászló (lengetve)

Futam megszakítását jelzi.

Lassítás! Bírók utasításait követve (általában) 
rajthelyre kell hajtani
Parc Ferme szabályok vannak érvénybe!

Előzni TILOS!
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Zászlójelzések 
• Dupla sárga (2db lengetve)

Veszélyt jelez. Fel kell készülni a megállásra, 
irányváltoztatásra, mert az ideális íven várható 
„esemény”

Előzni TILOS az esemény vonaláig!
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Zászlójelzések 
• Sárga zászló (lengetve)

Előzni TILOS az esemény vonaláig!

- lassítás, fokozott figyelem, mert a pálya szélén vagy 
részben az íven „esemény”van. 2 körig kell használni, 
ha a veszély állandosult.
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Zászlójelzések 
• Sárga zászló, piros csíkokkal

Mozdulatlanul kell bemutatni.

Megváltozott tapadási körülményeket jelez. (Pl. adott 
szakaszon túlzott locsolás, olaj…stb.)
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Zászlójelzések 
• Fehér zászló 

Lengetve kell bemutatni.

Jelzi a versenyzőnek, hogy a következő szakaszon 
sokkal lassabb jármű halad a pályán.

Lehet versenyzőtárs, beavatkozó jármű.
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Zászlójelzések RC-ben nem használt!
• Kék zászló (lengetve)

Mögötted gyorsabb jármű érkezik, utat kell neki adni. 
(Autocrossban előfordul)
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Zászlójelzések Off-Road versenyeken nincs! 
• Zöld zászló (lengetve)

Sárga zászló feloldását jelzi (RC-ben ugye ez a 
vonatkozó esemény)

- Vonaláig tart az előzési TILALOM!
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Zászlójelzések figyelmen kívül 
hagyása rendkívül 
BALESETVESZÉLYES és Felügyelő 
Testület által kivizsgálásra kerül 
minden ilyen eset, szigorú 
BÜNTETÉST von maga után!
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Köszönjük a figyelmet!

Cselényi Balázs
+36 30 425 4104      golyo@motorsport.hu

Éri Gergely
+36 30 600 4899       erijg@t-online.hu
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