Tisztelt Tagszervezeteink, Versenyzőink, Érintettek!

Ezúton tájékoztatunk minden érdekeltet, hogy a korábbi partnereinkkel megkezdtük a Rallye szakág
versenygumi beszállító szerződéseinek 2016. évi előkészítő tárgyalásait. Az elmúlt évek
tapasztalatait, valamint a szakágban érdekelt versenyzők és csapatok igényeit szem előtt tartva, a
továbbiakban legalább 3 bajnoki évre tervezzük a szerződések megkötését.
Értékelve a jelenlegi szerződéseinket, megállapítottuk, hogy az eddigi támogatási összeg, szinte
teljes mértékben versenyrendezőink költségeinek csökkentésére elegendő, és nem támogatja a
következő évek költségvetésébe tervezett fő célunkat, a Rallye sportban résztvevő versenyzők
támogatását és a sportág fejlődésének biztosítását.
Megállapítottuk, hogy céljaink eléréshez és megvalósításához a korábbi gumi beszállítói támogatás
nem elegendő. A szerződések szövegezésénél figyelembe vesszük azt is, hogy a beszállítói
partnerek a következő években más alapokra kívánják helyezni a Rallye sport támogatását,
nevezetesen igényesebb megjelenést kívánnak a reklám területen, és jelentősebb média felületeket
szeretnének igénybe venni.
A minőségi fejlesztés egyik forrása az előzetesen bejelentkezett partnerekkel való tárgyalásoktól
függően a megnövelt, várhatóan évente megháromszorozódó, és három évre érvényes támogatási
összeg.
Ezzel az összeggel olyan hosszú távú minőségi fejlődés érhető el a Magyar Rallye Bajnokságban
mely a versenyzőkön kívül, a versenyzőket támogató cégek (sponzorok) elégedettségét is szolgálja,
és az esetleges új támogatók érdeklődését is felkeltheti egy színvonalasabb versenyrendszerben. A
döntéshozók első sorban ezt veszik majd figyelembe, de e mellett tervezik az MNASZ utánpótlás és
tehetségkutató program forrásainak biztosítását is, kiemelten a Rallye2 és a MARB versenyzők
tekintetében.
További költségvetési tétel a média megjelenések mennyiségi és minőségi növelése, mely
költséghelyek ezen túl szintén ebből a forrásból biztosíthatóak.
A tervezett szerződésekben, a fentiekben felsoroltakon kívül az alábbi elvárások megvalósítása a
cél:








versenyzők és a rendezők kiemelt támogatása
versenyképes áron, csúcs minőségi versenyabroncsok biztosítása a versenyzőink
számára
kiszámítható és minőségi szolgáltatás biztosítása a versenyzőink számára
a termékek garantált minőségének biztosítása
verseny minden szakaszában gyorsan és könnyen, elektronikusan ellenőrizhető
gumihasználat
a fekete gumiimport megakadályozása
a biztonságos versenyfeltételek támogatása

Elvárásunk, hogy a Szövetség szerződéses partnere csak az a Cég, vagy gumiabroncs márka hazai
képviselete lehessen:







Amely társaság a magyar cégjegyzékben bejegyzett vállalkozás, és legalább két év üzleti
eredménnyel rendelkezik
Az elmúlt 3 évben szakmai tapasztalatokat szerzett a magyar és, vagy a nemzetközi
Rallye Bajnokságokban
Minden ORB és Rallye2 futam szerviz parkjában saját tulajdonában lévő eszközökkel,
térítésmentesen minőségi szolgáltatást ad a versenyzőknek. Lehetőség és igény szerint
a MARB futamok szerviz parkjában új gumiabroncsot vásárló versenyzőknek
térítésmentes szolgáltatást nyújt
A gumiazonosításhoz, ellenőrzéshez szükséges software-t, költségmentesen biztosítja az
MNASZ ATB részére
Garanciát vállal, hogy a hazai értékesítési ár nem haladja meg a hivatalos nemzetközi
árlistában foglalt árakat (gyári ár)

A fenti elvárásainkat október 22-én, előzetesen megküldtük a korábbi évek gumi beszállító
partnereinknek, melyre a megadott határidőn belül 3 partner, név szerint a Pirelli, a Hankook és a
Yokohama verseny abroncsokat forgalmazó társaságok jelezték, hogy elfogadják a változások
igényét, és készek megkezdeni a tárgyalásokat a 2016.évi szerződések aláírásáról.
Hangsúlyozzuk, hogy a kizárólagosságot gumi beszállítói tekintetben nem tartjuk helyesnek, ez nem
lehet a célunk, így azt nem is támogatjuk. A beszállítói szerződéskötést megelőző sportszakmai
döntéseket az MNASZ Rallye Szakági Bizottsága és a Sporttanács hozza meg, a végső szerződést
pedig az Elnökség javaslata alapján az Elnök írja alá.
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