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Kedves Versenyzőink!

A Rallye Szakági Bizottság, ezúton hívja fel a figyelmet a MARB es Amatőr Sprint rendezvények
további lebonyolítási rendszerére:
Az MNASZ RSB ezúton tájékoztatja az érdekelteket, hogy MARB futamok lebonyolítási
rendszere, annak szabályai változatlanok maradnak. A MARB futamok lebonyolításával
kapcsolatos, érvényes és vonatkozó szabályok megtalálhatók az ARVSZ 2017
szabályrendszerben.
A továbbiakban, az adott régiókban megvalósításra kerülő, a MARB futamokkal azonos időben
és helyszínen lebonyolításra kerülő Amatőr Sprint futamokat, az adott rendezőknek
regisztráltatniuk kell az MNASZ Titkárságán. Ezen Amatőr Sprint rendezvények a továbbiakban
csak regisztrált futamként valósulhatnak meg.
Az MNASZ és a Rallye Bizottság nem kíván az Amatőr Sprint versenyek regionális
szabályzatának kidolgozásában résztvenni, azonban az érintetteknek minden szakmai
segítséget megad.
A MARB rendezvény sorozat mellett megvalósításra kerülő Amatőr Sprint versenyek regionális
szabályrendszerét, - a versenyzői igényeknek megfelelően -, az adott régió rendezői alkotják
meg.
A lebonyolítás tekintetében a MARB és az Amatőr Sprint rendezvények megszervezését és
értékelését külön kell választani, mivel az MNASZ MARB rendezvényein résztvenni, csak az
MNASZ ARVSZ aktuális szabályainak megfelelő módon lehet.
Fentiek a MARB és az Amatőr Sprint rendezvények közös megvalósításával kapcsolatosan a
következőket jelentik:
- Elkülönített nevezés
- Elkülönített technikai átvétel
- Elkülönített értékelés
Adott rendezvényeken, az MNASZ MARB mezőny élvez prioritást. A két rendezvényt, (a két
mezőnyt) minimum 5 perces szünettel el kell választani. Az értékelés során a két mezőny
versenyzői egy értékelésben, még regionális szinten sem szerepelhetnek, mivel a MARB-ban
indulókra az MNASZ, míg az Amatőr Sprintben indulókra eltérő, a regionálisan a rendezők által
megalkotott, technikai és biztonsági szabályok érvényesek.

Az MNASZ RSB, ezúton is minden érintett tudomására hozza, hogy az Amatőr Sprint versenyek
nem az MNASZ versenyrendszerében, nem az MNASZ előírásai és szabályai szerint kerülnek
lebonyolításra, azokkal kapcsolatosan az MNASZ csak regisztrációt véget.
Az Amatőr Sprint versenyek szabályzatát, azok kiírását az adott régió versenyszervezőinél
keressétek.
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