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MARB BAJNOKSÁG 
 
 
Tisztelt Versenyzők, Csapatvezetők! 
 
A MARB bajnokság értékelésével kapcsolatos 11/2014 sz. RSB Közleményben (2014.06.03.) 
foglaltak alapján Köbli Károly vizsgálati kérelemmel fordult az RSB-hez. Az RSB a vizsgálatot 
elvégezte, az alábbiak szerint rendelkezik: 
  

1. Köbli Károly a MARB bajnokság értékelésében megszerzett pontjait megkapja. 

2. A gépjármű, amivel részt vesz a bajnokságban, a technikai regisztrációk alapján, nem 

Kit-Car, megfelel a MARB bajnokság technikai előírásainak. 

Az év elején meghirdetettekben foglaltaknak megfelelően járt el a versenyző mikor kiváltotta a 
R2 licencét. Az időközben felülvizsgált rendelkezések értelmében az RSB úgy döntött, hogy 
mivel a MARB is teljes értékű bajnokságnak minősül, ezért nem lehet két bajnokságban 
szerepelni, (vagy MARB v. R2) nevezett ezért került törlésre. 
A versenyző egész évben a MARB bajnokságban kíván részt venni, bár az MNASZ R2 
versenyzői licenc-szét kiváltotta, nem vett részt R2 futamon. 
 
Felhívjuk a Versenyző figyelmét, hogy R2 licencét az MNASZ Titkárságán adja le, és ezzel 
egyidőben váltson MARB igazolványt. Ezen feltételek teljesülése esetén az RSB intézkedik, 
hogy a bajnoki ponttáblázat javításra kerüljön. 
 
A fenti precedens alapján az RSB az alábbiakról tájékoztatja a MARB és Rallye2 
versenyzőket: 
 
Azok a versenyzők, akik a fenti példához hasonlóan, 2014. június 03. előtt váltottak MNASZ 
Rallye2 „B” versenyzői igazolványt, de még nem indultak Rallye2 versenyen, és a továbbiakban 
is a MARB versenyeken illetve az adott amatőr régió értékelésében szeretnének 
pontszerzőként szerepelni, lehetőséget kapnak, hogy a Rallye2 versenyzői igazolványukról 
lemondjanak, azt az MNASZ Titkárságán leadják és egyidejűleg MARB igazolványt váltsanak. 
Részükre, a MARB igazolvány kiváltása további (újabb) költséggel nem jár. 
(határidő: 2014.06.24.) 
 
Azok a versenyzők, akik MARB bajnokságban és régiós sorozataiban érintettek, - és 
rendelkeznek MARB versenyzői igazolvánnyal - jogosultak Rallye2 „napi licence” váltására, és 
azzal Rallye2 versenyen történő rajtolásra. 
 
 
 
Sporttársi üdvözlettel: 
Rallye Sport Bizottság 
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