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Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

Tervezett napirendi pontok:Tervezett napirendi pontok:

•• 20072007‐‐es évad összefoglalásaes évad összefoglalásagg
•• az RSB 2007az RSB 2007‐‐es gazdálkodásaes gazdálkodása
•• 20082008 ra terve ett s abálymódosításokra terve ett s abálymódosítások•• 20082008‐‐ra tervezett szabálymódosításokra tervezett szabálymódosítások
•• 20082008‐‐as versenynaptár tervezeteas versenynaptár tervezetey py p
•• kiemelt kérdésekkiemelt kérdések

•• nevezési díjaknevezési díjak•• nevezési díjaknevezési díjak
•• WRC WRC 

•• egyéb kérdésekegyéb kérdések
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20072007‐‐es ORB versenynaptáres ORB versenynaptár
Dátum Verseny

1. 2007. 03.30 – 04.01 Eger

2. 2007. 04.27 – 04.29 Miskolc

3. 2007. 05.25 – 05.27 Dunaújváros –
SzékesfehérvárSzékesfehérvár

4. 2007. 06.21 – 06.23 Szombathely

5. 2007. 07.19 – 07.21 Veszprém

6. 2007. 09.14 – 09.16 Pécs

7. 2007. 10.19 – 10.21 Kaposvár

8. 2007. 11.16 – 10.18 Tokaj



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20072007‐‐es ORB versenynaptáres ORB versenynaptár
Dátum Verseny

1. 2007. 03.30 – 04.01 Eger

Dátum Verseny

1. 2007. 03.30 – 04.01 Eger

2. 2007. 04.27 – 04.29 Miskolc

3. 2007. 05.25 – 05.27 Dunaújváros –
Székesfehérvár

2. 2007. 04.27 – 04.29 Miskolc

3. 2007. 05.25 – 05.27 Dunaújváros –
SzékesfehérvárSzékesfehérvár

4. 2007. 06.21 – 06.23 Szombathely

5. 2007. 07.19 – 07.21 Veszprém

Székesfehérvár

4. 2007. 06.21 – 06.22 Szombathely

5. 2007. 07.19 – 07.21 Veszprém

6. 2007. 09.14 – 09.16 Pécs

7. 2007. 10.19 – 10.21 Kaposvár

6. 2007. 09.14 – 09.16 Pécs

7. 2007. 10.19 – 10.21 Nyirád

8. 2007. 11.16 – 10.18 Tokaj E l m a r a d t
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20072007‐‐es Rallye2 versenynaptáres Rallye2 versenynaptáry y py y p

Dátum Versenyy

1. 2007. 03.30 – 04.01 Eger

2. 2007. 04.27 – 04.29 Miskolc

3. 2007. 05.18 – 05.20 Kiskőrös

4. 2007. 06.16 – 06.17 Komló

5. 2007. 07.06 – 07.08 Salgótarján

6. 2007. 08.18 – 08.19 Budapest

7. 2007. 10.19 – 10.21 Kaposvár
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20072007‐‐es Rallye2 versenynaptáres Rallye2 versenynaptáry y py y p

Dátum Verseny Dátum Versenyy

1. 2007. 03.30 – 04.01 Eger

2. 2007. 04.27 – 04.29 Miskolc

y

1. 2007. 03.30 – 04.01 Eger

2. 2007. 04.27 – 04.29 Miskolc

3. 2007. 05.18 – 05.20 Kiskőrös

4. 2007. 06.16 – 06.17 Komló

3. 2007. 05.25 – 05.27 Fehérvár

4. 2007. 06.16 – 06.17 Komló

5. 2007. 07.06 – 07.08 Salgótarján

6. 2007. 08.18 – 08.19 Budapest

5. 2007. 07.06 – 07.08 Salgótarján

6. 2007. 09.14 – 09.16 Pécs

7. 2007. 10.19 – 10.21 Kaposvár 7. 2007. 10.19 – 10.21 Nyirád

8. 2007. 11.16 – 11.18 Elmaradt
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ORB versenynaptár módosulásainak okai:ORB versenynaptár módosulásainak okai:

Szombathely RallyeSzombathely Rallye

•• a verseny rendezője két napos versenyt nyújtott be engedélyeztetésre, pályainspekción a a verseny rendezője két napos versenyt nyújtott be engedélyeztetésre, pályainspekción a y j p y y j g y , p y py j p y y j g y , p y p
pályákat be is mutattapályákat be is mutatta

•• a természetvédelmi hatóság 2007. május 6a természetvédelmi hatóság 2007. május 6‐‐án kiadta a verseny megrendezéshez szükséges án kiadta a verseny megrendezéshez szükséges 
engedélytengedélytengedélytengedélyt

•• 2007. május 302007. május 30‐‐án a természetvédelmi hatóság felfüggesztette az engedélyt a Nemzeti Park án a természetvédelmi hatóság felfüggesztette az engedélyt a Nemzeti Park 
fellebbezése fellebbezése miatt, majd később visszavont aztmiatt, majd később visszavont azt

•• az RSB a kialakult helyzetre tekintettel engedélyezte az RSB a kialakult helyzetre tekintettel engedélyezte a gyorsasági szakaszok háromszori a gyorsasági szakaszok háromszori 
használatát és a használatát és a min. 120 km helyett 110 km gyorsasági szakaszt min. 120 km helyett 110 km gyorsasági szakaszt tartalmazó,  tartalmazó,  egy egy napos napos 
verseny verseny megrendezésétmegrendezését

•• A verseny sikeresen lezajlottA verseny sikeresen lezajlott
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ORB versenynaptár módosulásainak okai:ORB versenynaptár módosulásainak okai:

Somogy Rallye           Nyirád RallyeSomogy Rallye           Nyirád Rallye

•• a verseny rendezője nem a verseny rendezője nem kapta meg az engedélyt kapta meg az engedélyt a helyi a helyi erdőgazdaságtól a tervezett verseny erdőgazdaságtól a tervezett verseny y jy j p g g yp g g y yy g g yg g y
lebonyolításához szükséges gyorsasági szakaszok használatáralebonyolításához szükséges gyorsasági szakaszok használatára

•• még a verseny előkészítése során jelezte az RSB felé a problémát és a verseny még a verseny előkészítése során jelezte az RSB felé a problémát és a verseny 
megrendezéséhez új helyszíntmegrendezéséhez új helyszínt keresett aszfalt helyett murva burkolattalkeresett aszfalt helyett murva burkolattalmegrendezéséhez új helyszínt megrendezéséhez új helyszínt keresett, aszfalt helyett murva burkolattalkeresett, aszfalt helyett murva burkolattal

•• a a kiírás jóváhagyásra történő benyújtása előtt módosításra került a verseny helyszíne és neve kiírás jóváhagyásra történő benyújtása előtt módosításra került a verseny helyszíne és neve 

•• a a helyszín módosítása során kiemelkedő sportértékű pályák kerültek  a versenybehelyszín módosítása során kiemelkedő sportértékű pályák kerültek  a versenybe

•• a a verseny sikeresen lezajlottverseny sikeresen lezajlott
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ORB versenynaptár módosulásainak okai:ORB versenynaptár módosulásainak okai:

Z lé R llZ lé R llZemplén RallyeZemplén Rallye

•• a verseny rendezője a Miskolc Rallye után több alkalommal jelezte az RSB felé, hogy a verseny a verseny rendezője a Miskolc Rallye után több alkalommal jelezte az RSB felé, hogy a verseny 
d é éh ük é i hátté bi t ít ttd é éh ük é i hátté bi t ít ttmegrendezéséhez szükséges anyagi háttér biztosítottmegrendezéséhez szükséges anyagi háttér biztosított

•• a verseny engedélyeztetése a verseny engedélyeztetése folyamatosan megtörténtfolyamatosan megtörtént, a versenykiírás és előzetes biztonsági terv az RSB , a versenykiírás és előzetes biztonsági terv az RSB 
részére átadásra kerültrészére átadásra került

•• a pályainspekció megtörtént, az RSB által kért módosítások végrehajtásra kerülteka pályainspekció megtörtént, az RSB által kért módosítások végrehajtásra kerültekp y p g , g jp y p g , g j
•• a verseny honlapja megnyílt, a versenykiírás időben kiadásra került. A nevezések (meglehetősen alacsony a verseny honlapja megnyílt, a versenykiírás időben kiadásra került. A nevezések (meglehetősen alacsony 

számban) beérkeztek a rendezőhözszámban) beérkeztek a rendezőhöz. Külön problémát jelentett, hogy a nevezési díjat csak a nevezett . Külön problémát jelentett, hogy a nevezési díjat csak a nevezett 
versenyzők kb. 60%versenyzők kb. 60%‐‐a fizette bea fizette be

•• 2007 november 62007 november 6 án reggel a rendező benyújtotta az RSB felé a nevezési listát jóváhagyásraán reggel a rendező benyújtotta az RSB felé a nevezési listát jóváhagyásra•• 2007. november 62007. november 6‐‐án reggel a rendező benyújtotta az RSB felé a nevezési listát jóváhagyásraán reggel a rendező benyújtotta az RSB felé a nevezési listát jóváhagyásra
•• a rendező a rendező ugyanazon a napon, 2007ugyanazon a napon, 2007. november 6. november 6‐‐án 18 án 18 órakor, az órakor, az MNASZMNASZ‐‐szel történő előzetes egyeztetés szel történő előzetes egyeztetés 

nélkül, nélkül, a versenyt a saját honlapján a versenyt a saját honlapján –– és ezzel egy időben az MNASZ felé is és ezzel egy időben az MNASZ felé is –– lemondta, a verseny anyagi lemondta, a verseny anyagi 
hátterének hiányára hivatkozvahátterének hiányára hivatkozva

•• aaz z idő rövidsége miatt (a pályabejárás megkezdése előtt 4 nappal) sem az RSB, sem az MNASZ Elnöksége idő rövidsége miatt (a pályabejárás megkezdése előtt 4 nappal) sem az RSB, sem az MNASZ Elnöksége 
nem tudott nem tudott már segíteni a már segíteni a verseny megmentése érdekében. Tekintettel arra, hogy novemberben történt a verseny megmentése érdekében. Tekintettel arra, hogy novemberben történt a 
lemondás, lemondás, a futam pótlására sem volt lehetőség.a futam pótlására sem volt lehetőség.

•• aa verseny rendezőjének kauciója megvonásra került, rendezői licence bevonásra került és az Elnökség verseny rendezőjének kauciója megvonásra került, rendezői licence bevonásra került és az Elnökség y j j g gy j j g g
határozatának értelmében rendezői licencet 2008. december 31határozatának értelmében rendezői licencet 2008. december 31‐‐ig nem is ig nem is kaphatkaphat

•• a nevezett versenyzők nevezési díjának 90%a nevezett versenyzők nevezési díjának 90%‐‐át át ‐‐ az az RVSZ előírásai RVSZ előírásai szerint szerint ‐‐ a a rendező visszafizette, a rendező visszafizette, a 
fennmaradó 10% visszafizetését az MNASZ vállalta a megvont kaució terhére.fennmaradó 10% visszafizetését az MNASZ vállalta a megvont kaució terhére.
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Csillagvár Bevásárlóközpont Csillagvár Bevásárlóközpont –– YokohamaYokohama
Rallye2 versenynaptár módosulásainak okai:Rallye2 versenynaptár módosulásainak okai:

MaxxMaxx Street Rallye Street Rallye –– KiskőrösKiskőrös
•• a verseny a verseny rendezője, rendezője, ugyan késéssel, de benyújtotta a versenykiírás tervezetét engedélyeztetésreugyan késéssel, de benyújtotta a versenykiírás tervezetét engedélyeztetésre

áá áá í áí á é éé é ő őő ő éé•• 20072007.. áprilisáprilis 66‐‐án,án, aa versenykiírásversenykiírás megjelenésétmegjelenését megelőzően,megelőzően, levélbenlevélben jelezte,jelezte, hogyhogy aa versenytversenyt azaz
eredetieredeti időpontbanidőpontban megrendeznimegrendezni nemnem tudja,tudja, ésés kértekérte aa versenyverseny időpontjánakidőpontjának módosításátmódosítását

•• mmivelivel aa kérelemkérelem 4545 naponnapon belülbelül érkezett,érkezett, azaz RSBRSB azaz időpontidőpont módosítástmódosítást nemnem fogadhattafogadhatta elel.. JavasoltaJavasolta
aa rendezőnek,rendezőnek, hogyhogy újabbújabb bejelentésibejelentési díjdíj ésés kauciókaució befizetésebefizetése mellettmellett jelentsejelentse bebe újraújra aa versenytversenyt..,, gygy jj jj jj jj jj yy
EzzelEzzel egyegy időbenidőben felajánlotta,felajánlotta, hogyhogy amennyibenamennyiben azaz újúj időpontbanidőpontban aa versenytversenyt sikeresensikeresen megrendezi,megrendezi,
úgyúgy mindkétmindkét kauciókaució visszafizetésrevisszafizetésre kerülkerül.. AA rendezőrendező aa javaslatotjavaslatot elfogadta,elfogadta, aa versenytversenyt újraújra
bejelentettebejelentette..

•• aa versenyverseny kiváltásakiváltása érdekébenérdekében azaz RSBRSB megállapodottmegállapodott aa DunaDuna RallyeRallye rendezőjévelrendezőjével EnnekEnnek megfelelőenmegfelelőenaa versenyverseny kiváltásakiváltása érdekébenérdekében azaz RSBRSB megállapodottmegállapodott aa DunaDuna RallyeRallye rendezőjévelrendezőjével.. EnnekEnnek megfelelőenmegfelelően
aa DunaDuna RallyeRallye mintmint közösközös ORBORB ésés RallyeRallye22 futamfutam kerültkerült megrendezésremegrendezésre

•• az az új időpontot megelőzően a rendező az előírt kötelezettségeinek új időpontot megelőzően a rendező az előírt kötelezettségeinek ismét nem ismét nem tett eleget, ezért az tett eleget, ezért az 
RSB RSB vezetője vezetője ‐‐ az RVSZ az RVSZ előírásai szerint előírásai szerint ‐‐ lemondta a lemondta a versenytversenyt

•• az az ismételten lemondott verseny pótlása érdekében az RSB megállapodott a ismételten lemondott verseny pótlása érdekében az RSB megállapodott a 6. Zemplén Rally 6. Zemplén Rally 
rendezőjével a közös ORB/Rallye2 futam rendezőjével a közös ORB/Rallye2 futam megrendezéséről. megrendezéséről. Később ez a verseny is lemondásra kerültKésőbb ez a verseny is lemondásra került

•• a a rendező mindkét kauciója megvonásra rendező mindkét kauciója megvonásra került. Az első megvont kaució a Duna Rallye rendezőjének került. Az első megvont kaució a Duna Rallye rendezőjének 
került átadásra, a második felajánlásra került a 6. Zemplén Rally rendezőjének, de természetesenkerült átadásra, a második felajánlásra került a 6. Zemplén Rally rendezőjének, de természetesenkerült átadásra, a második felajánlásra került a 6. Zemplén Rally rendezőjének, de természetesen került átadásra, a második felajánlásra került a 6. Zemplén Rally rendezőjének, de természetesen 
átadásra nem kerültátadásra nem került

•• a a kiskőrösi verseny nem került be a 2008kiskőrösi verseny nem került be a 2008‐‐as versenynaptár tervezetébeas versenynaptár tervezetébe
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Csillagvár Bevásárlóközpont Csillagvár Bevásárlóközpont –– YokohamaYokohama
Rallye2 versenynaptár módosulásainak okai:Rallye2 versenynaptár módosulásainak okai:

Budapest RallyeBudapest Rallye

•• a verseny engedélyeztetése a verseny engedélyeztetése folyamatosan folyamatosan megtörtént, a versenykiírás és előzetes biztonsági megtörtént, a versenykiírás és előzetes biztonsági 
terv az RSB részére átadásra kerültterv az RSB részére átadásra került

•• a pályainspekció megtörtént, az RSB által kért módosítások végrehajtásra a pályainspekció megtörtént, az RSB által kért módosítások végrehajtásra kerültekkerültek

•• a a verseny honlapja megnyílt, a versenykiírás időben kiadásra került. A nevezések beérkeztek a verseny honlapja megnyílt, a versenykiírás időben kiadásra került. A nevezések beérkeztek a 
rendezőhöz.rendezőhöz.

•• 2007. augusztus 72007. augusztus 7‐‐én a rendező lemondta a én a rendező lemondta a versenytversenytgg yy

•• a a lemondással egy időben kérte, hogy azonos időben az általa rendezendő I. Budapest lemondással egy időben kérte, hogy azonos időben az általa rendezendő I. Budapest –– ÖKO ÖKO 
Rallyet az RSB, mint meghívásos verseny, regisztrálja. Az RSB a kérést Rallyet az RSB, mint meghívásos verseny, regisztrálja. Az RSB a kérést elutasítottaelutasította

•• AA verseny kiváltása érdekében az RSB megállapodottverseny kiváltása érdekében az RSB megállapodott a 40 Allianza 40 Allianz Rallye rendezőjével EnnekRallye rendezőjével EnnekA A verseny kiváltása érdekében az RSB megállapodott verseny kiváltása érdekében az RSB megállapodott a 40.Allianz a 40.Allianz Rallye rendezőjével. Ennek Rallye rendezőjével. Ennek 
megfelelően megfelelően a 40.Allianz a 40.Allianz Rallye egyben mint ORB és Rallye2 futam került Rallye egyben mint ORB és Rallye2 futam került megrendezésremegrendezésre

•• aa verseny rendezője a nevezőknek a befizetett nevezési díj 100%verseny rendezője a nevezőknek a befizetett nevezési díj 100%‐‐át visszafizetteát visszafizette

•• aa rendező kauciója megvonásrarendező kauciója megvonásra került és az Allianz Rallye rendezőjének átadásra kerültkerült és az Allianz Rallye rendezőjének átadásra került•• aa rendező kauciója megvonásra rendező kauciója megvonásra került és az Allianz Rallye rendezőjének átadásra kerültkerült és az Allianz Rallye rendezőjének átadásra került

•• aa budapesti verseny nem került be a 2008budapesti verseny nem került be a 2008‐‐as versenynaptár tervezetébeas versenynaptár tervezetébe



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A versenynaptár módosulásainak alapvető okai:A versenynaptár módosulásainak alapvető okai:A versenynaptár módosulásainak alapvető okai:A versenynaptár módosulásainak alapvető okai:

•• AA versenyekversenyek alulfinanszírozottak,alulfinanszírozottak, aa rendezőkrendezők aa nehéznehéz gazdaságigazdasági
környezetbenkörnyezetben nehezennehezen találnaktalálnak megfelelőmegfelelő támogatókat,támogatókat,
miközbenmiközben aa rendezésirendezési költségekköltségek drasztikusandrasztikusan emelkednekemelkednek

•• Budapest Budapest RallyeRallye
•• MaxxMaxx Street RallyeStreet Rallye
Z léZ lé R llR ll•• Zemplén Zemplén RallyeRallye

A útt l jd k é t é t édők ll álláA útt l jd k é t é t édők ll állá•• Az úttulajdonosok és a természetvédők ellenállása Az úttulajdonosok és a természetvédők ellenállása 
•• Somogy Somogy RallyeRallye
•• SzombathelySzombathely RallyeRallye•• Szombathely Szombathely RallyeRallye



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A versenyek biztonságos megrendezhetőségének eszközei:A versenyek biztonságos megrendezhetőségének eszközei:

•• AA versenyekversenyek fokozottfokozott beszámoltatásabeszámoltatása

•• LehetőlegLehetőleg csakcsak közösközös ORB/RallyeORB/Rallye22 versenyekversenyek befogadásabefogadása
•• nagyobbnagyobb médiamédia figyelemfigyelem esikesik aa RallyeRallye22 mezőnyremezőnyre
•• gazdaságosabbgazdaságosabb aa rendezőnekrendezőnekgazdaságosabbgazdaságosabb aa rendezőnekrendezőnek
•• többtöbb szolgáltatásszolgáltatás nyújthatónyújtható aa szponzoroknakszponzoroknak
•• aa közösközös kauciókaució miattmiatt nagyobbnagyobb aa rendezőrendezőmotivációjamotivációja

•• TermészetvédelmiTermészetvédelmi hatóságokkalhatóságokkal szorosszoros kapcsolattartáskapcsolattartás
•• HelyiHelyi hatóságokhatóságok –– rendezőrendező kompetenciájakompetenciájaHelyiHelyi hatóságokhatóságok rendezőrendező kompetenciájakompetenciája
•• KözpontiKözponti hatóságokhatóságok –– MNASZMNASZ kompetenciájakompetenciája



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A versenyek biztonságos megrendezhetőségének eszközei:A versenyek biztonságos megrendezhetőségének eszközei:
•• AA versenyekversenyek pénzügypénzügy hátterénekhátterének biztosításabiztosításayy p gyp gy

•• FFőszponzorokőszponzorok,, szponzorokszponzorok felkutatásafelkutatása
•• AlapvetőenAlapvetően aa rendezőrendező feladatafeladata
•• SzövetségiSzövetségi segítségsegítség aa szponzorszponzor keresésbenkeresésben ((20072007‐‐benben isis voltvolt ilyen)ilyen)

•• NevezésiNevezési díjdíj
•• SzövetségSzövetség feladatafeladata aa nevezésinevezési díjdíj meghatározásameghatározása ((20072007‐‐benben nemnem

kerültkerült emelésre)emelésre)
b é l kb é l k•• JegybevételekJegybevételek

•• CsakCsak olyanolyan területenterületen szabadszabad pénztpénzt kérnikérni aa nézőktől,nézőktől, aholahol megfelelőmegfelelő
szolgáltatásszolgáltatás nyújthatónyújtható aa részérerészére –– döntőendöntően aa prológokonprológokon

Pál á tiPál á ti é ké k•• PályázatiPályázati pénzekpénzek
•• RendezőRendező pályázhatpályázhat helyihelyi támogatásokratámogatásokra
•• MNASZMNASZ pályázhatpályázhat központiközponti támogatásokratámogatásokra (pl(pl.. 20072007‐‐benben sikeressikeres

pályázatpályázat aa RallycrossRallycross EBEB tárgyában)tárgyában)pályázatpályázat aa RallycrossRallycross EBEB tárgyában)tárgyában)
•• KereskedelmiKereskedelmi tevékenységtevékenység

•• RendezőRendező lehetőségelehetősége
•• MNASZMNASZ pénzügyipénzügyi támogatástámogatás aa rendezvényekhezrendezvényekhez ((20072007 benben azaz RSBRSB•• MNASZMNASZ pénzügyipénzügyi támogatástámogatás aa rendezvényekhezrendezvényekhez ((20072007‐‐benben azaz RSBRSB

55..400400..000000,,‐‐ forintot,forintot, azaz ElnökségElnökség –– aa RallyeRallye SzakágbanSzakágban ‐‐ továbbitovábbi
940940..000000,,‐‐ forintotforintot fordítottfordított erreerre aa célra)célra)



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A 2007A 2007‐‐es évad további problémai és eredményei:es évad további problémai és eredményei:

•• TiltottTiltott szerviztevékenységszerviztevékenység
•• AzAz egri,egri, majdmajd fokozottanfokozottan aa miskolcimiskolci versenyenversenyen jelentkezettjelentkezett
•• AA DunaDuna RallyeRallye‐‐tóltól kezdődőenkezdődően azaz RSBRSB azaz ElnökségElnökség segítségévelsegítségével

létrehoztalétrehozta aa tiltotttiltott szerviztevékenységszerviztevékenység ellenőrzésétellenőrzését végzővégző csoportotcsoportot
•• AA csoportcsoport működéseműködése egyértelműenegyértelműen sikeressikeres voltvolt azaz elsőelső versenyekenversenyekenAA csoportcsoport működéseműködése egyértelműenegyértelműen sikeressikeres volt,volt, azaz elsőelső versenyekenversenyeken

rendszeresenrendszeresen találkoztunktalálkoztunk tiltotttiltott tevékenységgeltevékenységgel –– ezértezért rendszeresenrendszeresen
büntetéseketbüntetéseket kellettkellett kiszabnikiszabni –– dede későbbkésőbb aa jelenségjelenség minimálisraminimálisra
csökkentcsökkent

•• AzAz ellenőrzőellenőrző csoportcsoport munkájátmunkáját döntőendöntően mindenkimindenki szükségesnekszükségesnek ésés
eredményesnekeredményesnek értékelteértékelte –– kivévekivéve aa büntetésbüntetés aláalá vontvont versenyzőketversenyzőketeredményesnekeredményesnek értékelteértékelte kivévekivéve aa büntetésbüntetés aláalá vontvont versenyzőketversenyzőket

•• AA csoportcsoport működésénekműködésének költségeitköltségeit azaz ElnökségElnökség átvállaltaátvállalta aa rendezőktől,rendezőktől,
aa pénzbüntetésekbőlpénzbüntetésekből befolyóbefolyó összegekösszegek terhéreterhére



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A 2007A 2007‐‐es évad további problémai és eredményei:es évad további problémai és eredményei:

•• TechnikaiTechnikai szabálytalanságokszabálytalanságok
•• MárMár azaz egriegri versenytőlversenytől kezdődőenkezdődően erősenerősen rontottarontotta aa versenyekversenyek ésés

versenyzőkversenyzők hangulatáthangulatát aa szabálytalanszabálytalan versenyautókrólversenyautókról keringőkeringő hírekhírek
terjedéseterjedése (elsősorban(elsősorban NN44,, SS16001600))

•• AzAz ATBATB azaz évév folyamánfolyamán folyamatosanfolyamatosan ellenőrizteellenőrizte aa versenyautókatversenyautókatAzAz ATBATB azaz évév folyamánfolyamán folyamatosanfolyamatosan ellenőrizteellenőrizte aa versenyautókatversenyautókat
•• AzAz évév másodikmásodik felébenfelében aa versenyverseny közbenközben végzettvégzett ellenőrzésekellenőrzések fokozásrafokozásra

kerültekkerültek
•• AA pécsipécsi ésés aa nyirádinyirádi versenyverseny során,során, aa versenyverseny közben,közben, többtöbb autóautó

fokozottfokozott ellenőrzésellenőrzés aláalá lettlett vonvavonva
•• AA nyirádinyirádi versenyenversenyen –– azaz elsőelső versenynapversenynap végénvégén aa versenyverseny közbenközben ‐‐ aaAA nyirádinyirádi versenyenversenyen azaz elsőelső versenynapversenynap végén,végén, aa versenyverseny közbenközben aa

teljesteljes NN44‐‐eses mezőnymezőny fokozottfokozott ellenőrzésellenőrzés aláalá kerültkerült
•• AA szabálytalanságonszabálytalanságon értért versenyzőkversenyzők mérlegelésmérlegelés nélkülnélkül kizárásrakizárásra

kerültekkerültek aa versenyekbőlversenyekből



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A 2007A 2007‐‐es évad további problémai és eredményei:es évad további problémai és eredményei:

•• GPSGPS ellenőrzésellenőrzés kísérletikísérleti bevezetésebevezetése
•• KövetveKövetve aa nemzetközinemzetközi gyakorlatot,gyakorlatot, azaz RSBRSB megkezdtemegkezdte aa GPSGPS

nyomkövetőnyomkövető rendszerrendszer alkalmazásátalkalmazását –– 20072007‐‐benben kísérletikísérleti jelleggeljelleggel
•• AA rendszerrendszer –– 20082008‐‐asas bevezetésebevezetése eseténesetén –– aa versenyzőkversenyzők biztonságátbiztonságát isis

segítisegíti aa rendszerberendszerbe beépítettbeépített segélyhívósegélyhívó lehetőséglehetőség révénrévénsegíti,segíti, aa rendszerberendszerbe beépítettbeépített segélyhívósegélyhívó lehetőséglehetőség révénrévén
•• AA rendszerrendszer elősegítielősegíti aa tiltotttiltott szerviztevékenységszerviztevékenység ellenőrzésétellenőrzését –– aa kijelöltkijelölt

útvonalrólútvonalról letérőletérő versenyzőketversenyzőket azonnalazonnal jelzijelzi aa versenyirányításversenyirányítás feléfelé
•• EsetlegesEsetleges vitavita eseténesetén utólagutólag pontosanpontosan ellenőrizhető,ellenőrizhető, hogyhogy valamelyvalamely

versenyzőversenyző valóbanvalóban azaz előírtelőírt útvonalonútvonalon teljesítettteljesített‐‐ee egyegy gyorsaságigyorsasági
szakasztszakasztszakasztszakaszt

•• LehetőségLehetőség vanvan aa pályabejárásokpályabejárások ellenőrzéséreellenőrzésére isis –– ezez aa 20082008‐‐asas évbenévben
mégmég nincsnincs tervbentervben

•• AA 20072007‐‐eses évbenévben –– aa kísérletikísérleti rendszerrendszer használatahasználata soránsorán –– azaz RSBRSB
részérerészére aa fejlesztőfejlesztő ingyeneseningyenesen biztosítottabiztosította aa berendezésekberendezések használatáthasználatát



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A 2007A 2007‐‐es évad további problémai és eredményeies évad további problémai és eredményei::

•• AA szakágszakág médiamédia megjelenésemegjelenése
•• AzAz írottírott médiábanmédiában azaz OBSERVEROBSERVER médiamédia figyelésfigyelés adataitadatait figyelembefigyelembe véve,véve, azaz elmúltelmúlt évekévek

soránsorán folyamatosanfolyamatosan csökkentekcsökkentek aa versenyekversenyek megjelenéseimegjelenései –– ezenezen aa 20082008‐‐asas évbenévben
egyértelműenegyértelműen javítanijavítani kellkell

•• AA TVTV ésés internetesinternetes megjelenésekmegjelenések számaszáma ésés időtartamaidőtartama nőtt,nőtt, aa hírhír‐‐ ésés szakmaiszakmai
megjelenésekenmegjelenéseken túltúl mindenminden versenyrőlversenyről 11 órásórás összefoglalóösszefoglaló jelentjelent megmeg aa SPORTSPORT11
t l í ióbt l í iób ll űű több ötöbb ö i étléi étlé k ültk ült AA ö t éö t é tété é éé ételevízióbantelevízióban,, amelyamely műsorműsor többszörtöbbször ismétlésreismétlésre kerültkerült.. AA szövetségszövetség vezetésevezetése révénrévén
mindenminden vasárnap,vasárnap, aa legfrekventáltabblegfrekventáltabb idősávban,idősávban, azaz RTLRTL KlubKlub csatornáncsatornán megjelentmegjelent azaz
MNASZMNASZ AutósportAutósport MagazinMagazin.. AA műsorműsor nézettségenézettsége mindenminden korábbikorábbi TVTV megjelenéstmegjelenést messzemessze
felülmúltfelülmúlt országosországos szintenszinten aa nézettségenézettsége meghaladtameghaladta aa 3030%% otot AzAz RTLRTL KlubKlub műsoránakműsoránakfelülmúlt,felülmúlt, országosországos szintenszinten aa nézettségenézettsége meghaladtameghaladta aa 3030%%‐‐otot.. AzAz RTLRTL KlubKlub műsoránakműsorának
előállításaelőállítása ésés sugárzásasugárzása azaz MNASZMNASZ ésés aa képernyőreképernyőre kerültkerült versenyzőkversenyzők részérerészére ingyenesingyenes
voltvolt..

•• AA 20082008‐‐asas évbenévben –– aa versenyzőkversenyzők véleményénekvéleményének figyelembefigyelembe vételevétele alapjánalapján ‐‐•• AA 20082008‐‐asas évbenévben –– aa versenyzőkversenyzők véleményénekvéleményének figyelembefigyelembe vételevétele alapjánalapján ‐‐
felülvizsgálandófelülvizsgálandó aa SPORTSPORT11 TVTV‐‐nn történőtörténő megjelenés,megjelenés, mertmert azaz RTLRTL KlubKlub műsoraműsora mellettmellett
nemnem biztos,biztos, hogyhogy megérimegéri azaz anyagianyagi ráfordítástráfordítást.. AA másikmásik szempontszempont viszont,viszont, hogyhogy aa SPORTSPORT11
TVTV műsoraműsora biztosítottabiztosította aa kisebbkisebb csapatokcsapatok megjelenésimegjelenési lehetőségétlehetőségét ..TVTV műsoraműsora biztosítottabiztosította aa kisebbkisebb csapatokcsapatok megjelenésimegjelenési lehetőségétlehetőségét ..

•• AA SPORTSPORT11 TVTV műsoránakműsorának esetlegesesetleges elhagyásaelhagyása vagyvagy csökkentésecsökkentése révénrévén felszabadulófelszabaduló
pénzeszközöketpénzeszközöket azaz írottírott médiábanmédiában történőtörténőmegjelenésmegjelenés fokozásárafokozására lehetlehet fordítanifordítani



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A 2007A 2007‐‐es évad további problémai és eredményei:es évad további problémai és eredményei:

•• ÚjÚj (nagyon(nagyon régenrégen használt)használt) versenypályákversenypályák megjelenésemegjelenése
•• AA NyirádNyirád RallyeRallye megjelenésévelmegjelenésével újúj területekterületek kerültekkerültek bevonásrabevonásra aa rallyerallye

versenyekversenyek gyorsaságigyorsasági szakaszaiszakaszai közéközéversenyekversenyek gyorsaságigyorsasági szakaszaiszakaszai közéközé
•• AzAz újúj pályákpályák sportértékesportértéke kiemelkedő,kiemelkedő, aa rendezőrendező tájékoztatásatájékoztatása szerintszerint

lehetőséglehetőség vanvan aa pályákpályák bővítésérebővítésére
•• AA NyirádiNyirádi AutósportAutósport CentrumCentrum lehetőségetlehetőséget adad egyegy magasmagas színvonalúszínvonalú

versenyközpontversenyközpont kialakítására,kialakítására, úgy,úgy, hogyhogy közbenközben aa nézőknézők teljesteljes körűkörű
kiszolgálásakiszolgálása isis megvalósíthatómegvalósítható aa versenypályaversenypálya menténmenténkiszolgálásakiszolgálása isis megvalósíthatómegvalósítható aa versenypályaversenypálya menténmentén

•• 20072007‐‐benben –– debütálódebütáló versenyverseny –– mégmég voltakvoltak problémák,problémák, dede ezekezek
orvosolhatóakorvosolhatóak.. MindenképpenMindenképpen figyelnifigyelni kellkell aa versenyverseny marketingmarketing
munkájára,munkájára, jobbjobb előkészítéssel,előkészítéssel, nemnem munkanapramunkanapra tervezetttervezett időponttal,időponttal,
aa versenyverseny látogatottságalátogatottsága ésés ezzelezzel finanszírozottságafinanszírozottsága isis jelentősenjelentősen
javíthatójavíthatójavíthatójavítható



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

És végül egy kis statisztika:És végül egy kis statisztika:

Rallye nevezői 
licencek alakulása

Licenc  2006 2007

Nevezői 101 106



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

És végül egy kis statisztika:És végül egy kis statisztika:

R ll őiRallye versenyzői 
licencek alakulása

Licenc  2006 2007

Arany 14 12

“A” 172 190

“B” 170 157

“N” 268 272

“H” 15 15

“ARK” 55 80

Összesen 694 726Összesen 694 726



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

És végül egy kis statisztika:És végül egy kis statisztika: ORB versenyek távja, 
gyorsasági szakaszok gy g

össztávja és gyors/etap 
aránya

Teljes táv
Gyors 
táv

%

Eger 685,00 157,00 22,92%g , , ,

Miskolc 711,00 147,00 20,68%

Duna 616,40 147,10 23,86%

Szombathely 404,50 110,25 27,26%

Veszprém 341,50 140,90 41,26%

Pécs 452,00 156,00 34,51%

Nyirád 366,00 151,00 41,26%

Zemplén  729,83 141,94 19,45%



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

És végül egy kis statisztika:És végül egy kis statisztika: Rally2 versenyek távja, 
gyorsasági szakaszok gy g

össztávja és gyors/etap 
aránya

Teljes táv
Gyors 
táv

%

Miskolc 299,00 80,50 26,92%, , ,

Duna 289,60 62,20 21,48%

Baranya 339,60 74,70 22,00%

Ózd 282,37 74,37 26,34%

Salgótarján 397,20 85,10 21,42%

Pécs 180,00 65,00 36,11%

Nyirád 225,00 83,00 36,89%

Zemplén 363,39 73,22 20,15%



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

És végül egy kis statisztika:És végül egy kis statisztika: A versenyeken elrajtolt 
versenyzők y

Verseny  ORB Rallye2

Eger 118 0

Miskolc 106 61

Duna 92 39

Komló 0 43

Szombathely 102 0

Ózd 0 46

V é 88 0Veszprém 88 0

Salgótarján 0 41

Pécs 109 63Pécs 109 63

Nyirád 79 41



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

És végül egy kis statisztika:És végül egy kis statisztika: Az ORB  versenyeken 
elrajtolt és célba érkezett j

versenyzők 

Verseny  rajtolt Célba 
ért

%

Eger 118 68 58%Eger 118 68 58%

Miskolc 106 67 63%

Duna 92 46 50%Duna 92 46 50%

Szombathely 102 62 61%

Veszprém 88 48 55%Veszprém 88 48 55%

Pécs 109 63 58%

Nyirád 79 41 52%Nyirád 79 41 52%



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

És végül egy kis statisztika:És végül egy kis statisztika: A Rallye2  versenyeken 
elrajtolt és célba érkezett j

versenyzők 
Verseny  rajtolt Célba 

é t
%

ért

Miskolc 61 32 52%

Duna 39 23 59%Duna 39 23 59%

Komló 43 32 74%

Ózd 46 29 63%Ózd 46 29 63%

Salgótarján 41 24 59%

Pécs 63 47 75%Pécs 63 47 75%

Nyirád 41 29 71%



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

És végül egy kis statisztika:És végül egy kis statisztika:
Az ORB  

versenyeken 
elrajtoltak

Gépo.  Átlagos 
induló 
szám

elrajtoltak 
megoszlása 
géposztály 

WRC 8,29

S 2000 0,14

A8 12 00szerint A8 12,00

A7 10,86

A6 4,14,

A5 3,57

N4 20,71

N3 8,29

N2 9,43

H9 1 57H9 1,57

H10 4,86

H11 0,29

H12 3,14

H13 4,57



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

És végül egy kis statisztika:És végül egy kis statisztika:
A Rallye2  

versenyeken 
elrajtoltakelrajtoltak 

megoszlása 
géposztály 

Gépo.  Átlagos 
induló 
szám

Rallye2

szerint
A7 5,57

A6 9,00

A5 6,14

N3 2,43

N2 5 14N2 5,14

N1 2,43

F2 9,43

F1 7,57

M 3,19



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A 2007A 2007‐‐es év gazdálkodásaes év gazdálkodása



Nyílt  szakági nap

B ét l kB ét l k

2007. november 28.

Bevételek:Bevételek:

Sporthatósági bevételek:Sporthatósági bevételek: 22 822 8 MFtMFtSporthatósági bevételek:Sporthatósági bevételek: 22,8 22,8 MFtMFt
Egyéb sporthatósági bevétel:Egyéb sporthatósági bevétel:
(Kupa kiírási díj,(Kupa kiírási díj, stb.)stb.) 15,915,9 MFtMFt(Kupa kiírási díj, (Kupa kiírási díj, stb.)stb.) 15,9 15,9 MFtMFt
Reklám bevétel:Reklám bevétel:
(Elnökségi keret bevétele)(Elnökségi keret bevétele) 10,5 10,5 MFtMFt( g )( g ) ,,
Pénzdíjak Pénzdíjak fedezete:fedezete: 1,9 1,9 MFtMFt

ÖÖÖsszesen:Összesen: 51,1 51,1 MFtMFt

Az RSB bevételei között nem került feltüntetésre az MNASZ és a Magyar SUZUKIAz RSB bevételei között nem került feltüntetésre az MNASZ és a Magyar SUZUKI ZRtZRtAz RSB bevételei között nem került feltüntetésre az MNASZ és a Magyar SUZUKI Az RSB bevételei között nem került feltüntetésre az MNASZ és a Magyar SUZUKI ZRtZRt. . 
között megkötött megállapodás alapján a versenyzők részére közvetlenül kifizetett között megkötött megállapodás alapján a versenyzők részére közvetlenül kifizetett 
támogatás összege.támogatás összege.
Ennek a versenyzői támogatásnak a összege aEnnek a versenyzői támogatásnak a összege aEnnek a versenyzői támogatásnak a összege aEnnek a versenyzői támogatásnak a összege a
20072007‐‐es es évben :évben : 6,8 6,8 MFtMFt



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A sporthatósági bevételek felhasználása:A sporthatósági bevételek felhasználása:

Összes sporthatósági bevétel:Összes sporthatósági bevétel:p gp g
38,7 38,7 MFtMFt

Fedezet a központi költségekhez (25%):Fedezet a központi költségekhez (25%):Fedezet a központi költségekhez (25%):Fedezet a központi költségekhez (25%):
9,7 9,7 MFtMFt

RSB által felhasználható keret (75%):RSB által felhasználható keret (75%):
29 029 0 MFtMFt29,0 29,0 MFtMFt



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

Az RSB által felhasználható keret:Az RSB által felhasználható keret:Az RSB által felhasználható keret:Az RSB által felhasználható keret:
29,0 29,0 MFtMFt

Várható költségek összesen 2007. dec. 31Várható költségek összesen 2007. dec. 31‐‐ig:ig:Várható költségek összesen 2007. dec. 31Várható költségek összesen 2007. dec. 31 ig:ig:
25,3 25,3 MFtMFt

Várható megtakarítás az RSB keretéből:Várható megtakarítás az RSB keretéből:gg
(átvihető 2008(átvihető 2008‐‐ra)ra) 3,7 3,7 MFtMFt



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

Az Elnökségnél jelentkező bevétel:Az Elnökségnél jelentkező bevétel:Az Elnökségnél jelentkező bevétel:Az Elnökségnél jelentkező bevétel:
10,5 10,5 MFtMFt

Ezekre a bevételekre eső költségek:Ezekre a bevételekre eső költségek:Ezekre a bevételekre eső költségek:Ezekre a bevételekre eső költségek:
3,0 3,0 MFtMFt

Várható megtakarítás az Elnökségi Várható megtakarítás az Elnökségi keretbőlkeretből::g gg g
(nem (nem vihető át 2008vihető át 2008‐‐rara)) 7,5 7,5 MFtMFt



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

Teljes megtakarítás 2007Teljes megtakarítás 2007 ben:ben:Teljes megtakarítás 2007Teljes megtakarítás 2007‐‐ben:ben:

RSB költségvetésében:RSB költségvetésében: 3,7 3,7 MFtMFt
l ök é köl é é ébl ök é köl é é ébElnökség költségvetésében:Elnökség költségvetésében: 7,5 7,5 MFtMFt

Összesen:Összesen: 11,2 11,2 MFtMFt



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

Az RSB költségvetésének fő tételei:Az RSB költségvetésének fő tételei:gg

alaptevékenység költségei:alaptevékenység költségei: 14 814 8 MFtMFtalaptevékenység költségei:alaptevékenység költségei: 14,8 14,8 MFtMFt
verseny támogatásverseny támogatás 5,6 5,6 MFtMFt

é köl éé köl éSPORT1 TV éves költségeSPORT1 TV éves költsége
(forgatás, szerkesztés, műsoridő)(forgatás, szerkesztés, műsoridő) 4,9 4,9 MFtMFt( g , , )( g , , ) ,,
A SPORT1 TV műsorának költségeit csökkentette az Elnökségi A SPORT1 TV műsorának költségeit csökkentette az Elnökségi 
költségvetésbe befolyó jogdíj bevétel mely az RSBköltségvetésbe befolyó jogdíj bevétel mely az RSBköltségvetésbe befolyó jogdíj bevétel, mely az RSBköltségvetésbe befolyó jogdíj bevétel, mely az RSB
költségvetésében nem jelenik meg.költségvetésében nem jelenik meg.
Ennek összeg 2007Ennek összeg 2007‐‐ben: 600 ben: 600 eFteFt



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

Az RSB alaptevékenységének költségei Az RSB alaptevékenységének költségei 
2006/2007 években2006/2007 években2006/2007 években2006/2007 években

Költséghely 2006 2007 Költséghely 2006 2007

Bel és külföldi utazás 1 899 eFt 1 020 eFt

Szállás költség 4 093eFt 489 eFt

Díjkiosztó + serleg 7 535 eFt 5 500 eFt

Sajtó + média 1 915 eFt 1 328 eFt

Telefon  1 537 eFt 424 eFt
Rallye titkárság 
működési költségei

1 731 eFt 2 269 eFt

Hangos autó 988 eFt 0 Ft

Formaruha 284 eFt 0 Ft
működési költségei
Nyomda + Rajtszám 
előállítás

2 589 eFt 1 198 eFt

bál lk á

Egyéb 1 066 eFt 537 eFt

Szabályalkotás 400 eFt 0 Ft
Sportfelügyelők és 
sportellenőrök 

2 790 eFt 2 002 eFt Összesen: 26 827 eFt 14 767 eFtp



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

Alapelvek Alapelvek a 2008a 2008‐‐as évad tervezéséhez:as évad tervezéséhez:

•• A rallye versenyek társadalmi elismertségének A rallye versenyek társadalmi elismertségének visszaállításavisszaállítása

•• A média megjelenések fokozásaA média megjelenések fokozása

•• A versenyek nézettségének javításaA versenyek nézettségének javításaA versenyek nézettségének javításaA versenyek nézettségének javítása

•• A versenyek színvonalának és biztonságának emeléseA versenyek színvonalának és biztonságának emelése

•• A tisztességes, sportszerű versenyzés feltételeink biztosítása, az ellenőrzés A tisztességes, sportszerű versenyzés feltételeink biztosítása, az ellenőrzés 
szigorításaszigorítása

•• Az utánpótlás versenyzésének biztosítása az MNASZ Az utánpótlás versenyzésének biztosítása az MNASZ keretei keretei közöttközött



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A A rallye versenyek társadalmi elismertségének rallye versenyek társadalmi elismertségének visszaállításavisszaállítása

•• VisszaállítandóVisszaállítandó aa versenyekversenyek társadalmi,társadalmi, gazdaságigazdasági támogatottságatámogatottsága.. EnnekEnnek
érdekébenérdekében felfel kellkell kutatnikutatni ésés felfel kellkell kérnikérni aa megfelelőmegfelelő személyeketszemélyeket
fővédnöknek,fővédnöknek, védnöknekvédnöknek..

•• DemonstrálniDemonstrálni kellkell aa versenyekversenyek társadalmitársadalmi támogatottságáttámogatottságát..

•• AA versenyekversenyek rajtrajt ésés célcél ceremóniáit,ceremóniáit, díjkiosztóitdíjkiosztóit frekventált,frekventált, megfelelőmegfelelő
színvonalúszínvonalú helyenhelyen kellkell megrendeznimegrendezni.. AA ceremoniálisceremoniális eseményekreeseményekre lehetőleglehetőleg
megmeg kellkell hívnihívni ésés szerepetszerepet kellkell biztosítanibiztosítani aa fővédnököknek,fővédnököknek, védnököknekvédnököknek..



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A média megjelenések A média megjelenések fokozásafokozása::

•• TovábbraTovábbra isis megmeg kellkell őrizniőrizni azaz országosországos televíziókbantelevíziókban történőtörténőmegjelenésekmegjelenések lehetőségeitlehetőségeit

•• FelkérendőFelkérendő egyegy önállóönálló médiamédia referensreferens azaz RSBRSB kereteikeretei között,között, akinekakinek aa versenyekversenyek
sajtófőnökévelsajtófőnökével együttműködve,együttműködve, aa sajtósajtó képviselőinekképviselőinek maradéktalanmaradéktalan kiszolgálása,kiszolgálása,jj gy ,gy , jj pp g ,g ,
információkkalinformációkkal valóvaló ellátásaellátása aa feladatafeladata

•• SzinténSzintén aa médiamédia referensreferens feladatafeladata lennelenne azaz RSBRSB kommunikációjánakkommunikációjának kialakítása,kialakítása, azaz RSBRSB
munkájának,munkájának, döntéseinek,döntéseinek, határozatainakhatározatainak teljesteljes körűkörű kommunikálásakommunikálásaj ,j , ,, jj

•• SzükségesSzükséges lennelenne 1010‐‐1515 –– azaz írott,írott, elektronikuselektronikus ésés internetesinternetes médiamédia területénterületén dolgozódolgozó ––
újságíróújságíró kiválasztása,kiválasztása, akikakik aa médiamédia referensenreferensen keresztülkeresztül elsőelső kézbőlkézből juthatnánakjuthatnának
információhozinformációhoz annakannak érdekében,érdekében, hogyhogy minélminél többtöbb helyenhelyen ezekezek azaz információkinformációkinformációhozinformációhoz annakannak érdekében,érdekében, hogyhogy minélminél többtöbb helyenhelyen ezekezek azaz információkinformációk
megjelenhessenekmegjelenhessenek.. TermészetesenTermészetesen aa 1010‐‐1515 újságírónújságírón túltúl azaz összesösszes érdeklődőérdeklődő újságíróújságíró részérerészére
isis megmeg kellkell adniadni azaz összesösszes információtinformációt..

•• KialakítandóKialakítandó –– mármár folyamatbanfolyamatban vanvan –– aa rallyesportrallyesport..huhu honlaphonlap.. AA honlaphonlap céljacélja azaz RSBRSB ésés aaKialakítandóKialakítandó mármár folyamatbanfolyamatban vanvan aa rallyesportrallyesport..huhu honlaphonlap.. AA honlaphonlap céljacélja azaz RSBRSB ésés aa
rallyerallye versenyekversenyek összesösszes fontosfontos információjánakinformációjának megjelenítésemegjelenítése egyegy helyenhelyen

•• AA SPORTSPORT11 TVTV műsoridejénekműsoridejének esetlegesesetleges csökkentésecsökkentése vagyvagy elhagyásaelhagyása soránsorán felszabadulófelszabaduló
pénzeszközökpénzeszközök aa fentifenti célokcélok megvalósításáramegvalósítására fordíthatóakfordíthatóak..pénzeszközökpénzeszközök aa fentifenti célokcélok megvalósításáramegvalósítására fordíthatóakfordíthatóak..



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A versenyek nézettségének A versenyek nézettségének fokozásafokozása::

•• Az ország gazdasági helyzete, a potenciális nézők anyagi helyzete várhatóan nem Az ország gazdasági helyzete, a potenciális nézők anyagi helyzete várhatóan nem 
fog javulni, erre ráhatásunk sajnos nincsfog javulni, erre ráhatásunk sajnos nincs

A k i há é k bi í á áh ki l é k ( l ló )A k i há é k bi í á áh ki l é k ( l ló )•• A versenyek anyagi hátterének biztosításához a kiemelt eseményeken (pl. prológ) A versenyek anyagi hátterének biztosításához a kiemelt eseményeken (pl. prológ) 
a díjszedés elkerülhetetlen. Ezen túl azonban csak abban az esetben szabad díjat a díjszedés elkerülhetetlen. Ezen túl azonban csak abban az esetben szabad díjat 
szedni, ha a rendező valamilyen speciális szolgáltatást nyújt a nézők részére.szedni, ha a rendező valamilyen speciális szolgáltatást nyújt a nézők részére.

•• Az érdeklődőket a legszélesebb körű információval kell ellátni. Minden versenyről Az érdeklődőket a legszélesebb körű információval kell ellátni. Minden versenyről 
a rendezvény honlapján túl, az RSB honlapján is meg kell jelentetni a szokásos a rendezvény honlapján túl, az RSB honlapján is meg kell jelentetni a szokásos 
adatokat, időpontokat, nézői pontokat, térképeket, nevezési listákat, onadatokat, időpontokat, nézői pontokat, térképeket, nevezési listákat, on‐‐line line 

é k bé k beredményeket, stb.   eredményeket, stb.   

•• A versenyekről az információkat jóval a verseny időpontja előtt publikálni kellA versenyekről az információkat jóval a verseny időpontja előtt publikálni kell

•• Szükséges az immár megszámlálhatatlan amatőr rendezvény visszaszorítása az Szükséges az immár megszámlálhatatlan amatőr rendezvény visszaszorítása az 
MNASZ rendezők és rendezvények védelme érdekében, mert a nézők sokszor MNASZ rendezők és rendezvények védelme érdekében, mert a nézők sokszor 
inkább az olcsó és közeli amatőr versenyre mennek el, mint az esetleg távol inkább az olcsó és közeli amatőr versenyre mennek el, mint az esetleg távol 
megrendezett ORB/Rallye2 rendezvényre Ezt viszont csak törvényi szabályozássalmegrendezett ORB/Rallye2 rendezvényre Ezt viszont csak törvényi szabályozássalmegrendezett ORB/Rallye2 rendezvényre. Ezt viszont csak törvényi szabályozással megrendezett ORB/Rallye2 rendezvényre. Ezt viszont csak törvényi szabályozással 
lehetne megvalósítanilehetne megvalósítani



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A versenyek színvonalának és biztonságának emeléseA versenyek színvonalának és biztonságának emelése

•• A A versenyek gyorsasági szakaszainak versenyek gyorsasági szakaszainak össztávjátössztávját emelni kell. 2008emelni kell. 2008‐‐ban az ORB ban az ORB 
aszfaltos versenyeit 170aszfaltos versenyeit 170‐‐200, a Rallye2200, a Rallye2‐‐t 80t 80‐‐100 km100 km‐‐re kell tervezni. A re kell tervezni. A 
versenytáv növelését versenytáv növelését –– a gazdasági helyzet romlása miatt a gazdasági helyzet romlása miatt –– akár a akár a 
versenyszám csökkentése árán is meg kell valósítaniversenyszám csökkentése árán is meg kell valósítani

•• Törekedni kell a külföldi résztvevők fogadására. A nyílt nemzetközi bajnokság Törekedni kell a külföldi résztvevők fogadására. A nyílt nemzetközi bajnokság 
kiírására pillanatnyilag még nincs lehetőség, de ez a cél.kiírására pillanatnyilag még nincs lehetőség, de ez a cél.

•• A biztonság fokozása érdekében be kell vezetni a GPS nyomkövető rendszert, A biztonság fokozása érdekében be kell vezetni a GPS nyomkövető rendszert, 
az SOS jelzés opcióvalaz SOS jelzés opcióval

•• A pályák mentén A pályák mentén maxmax. 1. 1‐‐1,5 kilométerenként rádiós pontot kell telepíteni, az 1,5 kilométerenként rádiós pontot kell telepíteni, az 
itinerbenitinerben jelzett rádiós pontok távolsága jelzett rádiós pontok távolsága maxmax. 2,5 km lehet.. 2,5 km lehet.

•• Megvizsgálandó egy helikopteres mentő készenlétben tartásának lehetőségeMegvizsgálandó egy helikopteres mentő készenlétben tartásának lehetősége



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

A tisztességes, sportszerű versenyzés A tisztességes, sportszerű versenyzés feltételeinek feltételeinek biztosítása, az ellenőrzés biztosítása, az ellenőrzés 
szigorításaszigorításaszigorításaszigorítása

•• A A technikai szabályok betartásának fokozott ellenőrzése (idén már megindult technikai szabályok betartásának fokozott ellenőrzése (idén már megindult 
a folyamat)a folyamat)

•• A tiltott szerviztevékenység ellenőrzésének fokozása (idén már megindult a A tiltott szerviztevékenység ellenőrzésének fokozása (idén már megindult a 
folyamat)folyamat)

•• GPS nyomkövető rendszer bevezetése (döntően pénzügyi kérdés)GPS nyomkövető rendszer bevezetése (döntően pénzügyi kérdés)

•• Lassítók, padka védők, egyéb mesterséges akadályok fokozott ellenőrzéseLassítók, padka védők, egyéb mesterséges akadályok fokozott ellenőrzése

•• A versenyeken közreműködő tisztségviselők sportbírók munkájának javításaA versenyeken közreműködő tisztségviselők sportbírók munkájának javításaA versenyeken közreműködő tisztségviselők, sportbírók munkájának javítása A versenyeken közreműködő tisztségviselők, sportbírók munkájának javítása 



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

Az utánpótlás versenyzésének biztosítása az MNASZ kereti közöttAz utánpótlás versenyzésének biztosítása az MNASZ kereti között

•• Előzetes megállapodás született Mészáros Ivánnal, az RTE (Rallye Túra Előzetes megállapodás született Mészáros Ivánnal, az RTE (Rallye Túra 
Egyesület) vezetőjével annak érdekében, hogy az RTE bajnokság a 2008Egyesület) vezetőjével annak érdekében, hogy az RTE bajnokság a 2008‐‐as as 
évben, mint MNASZ Bajnokság kerüljön megrendezésre.évben, mint MNASZ Bajnokság kerüljön megrendezésre.

•• Az Utánpótlás Bajnokságot az MNASZ írja ki, a Bajnokság teljes lebonyolítása Az Utánpótlás Bajnokságot az MNASZ írja ki, a Bajnokság teljes lebonyolítása 
megmarad az RTE szervezésébenmegmarad az RTE szervezésében

•• A megállapodás révén három lépcsős bajnoksági rendszer kerül kialakításra az A megállapodás révén három lépcsős bajnoksági rendszer kerül kialakításra az 
MNASZMNASZ‐‐en belülen belül

•• A megállapodást követően az RSB nem kíván további amatőr versenyeket A megállapodást követően az RSB nem kíván további amatőr versenyeket 
regisztrálni, kivéve a rendezői licenccel rendelkező MNASZ tagok amatőr regisztrálni, kivéve a rendezői licenccel rendelkező MNASZ tagok amatőr 
rendezvényeit.rendezvényeit.



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 1.1.

ORBORB
•• 20082008‐‐ban nem kerül kiírásra a Murva Rallye Kupa és a Diesel ban nem kerül kiírásra a Murva Rallye Kupa és a Diesel 
KKKupaKupa

•• 20082008‐‐ban az ORB keretei között kiírásra kerül a Suzuki ban az ORB keretei között kiírásra kerül a Suzuki IgnisIgnis Kupa Kupa 
ll tt S ki S ift Kll tt S ki S ift Kmellett a Suzuki Swift Kupamellett a Suzuki Swift Kupa

•• Tárgyalás alatt állnak további kupasorozatok az ORB keretei Tárgyalás alatt állnak további kupasorozatok az ORB keretei 
közöttközöttközöttközött

Rallye2Rallye2Rallye2Rallye2
•• 20082008‐‐ban nem kerül kiírásra a Magyar Suzuki Kupaban nem kerül kiírásra a Magyar Suzuki Kupa

(Ezek a versenyautók a továbbiakban az N1 géposztályban versenyezhetnek) (Ezek a versenyautók a továbbiakban az N1 géposztályban versenyezhetnek) 



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 2.2.

ORBORB
A é éA é é h l i á ió lh l i á ió l d lk ő di l ü űd lk ő di l ü ű•• Az érvényes Az érvényes homologizációvalhomologizációval rendelkező diesel üzemű rendelkező diesel üzemű 
versenyautók, a saját csoportjukban, a valós (szorzó nélküli) versenyautók, a saját csoportjukban, a valós (szorzó nélküli) 
lök tté f t k i ti é tál b i d lh t klök tté f t k i ti é tál b i d lh t klökettérfogatuk szerinti géposztályban indulhatnaklökettérfogatuk szerinti géposztályban indulhatnak

•• AA ““HH”” csoport versenyzői két géposztályba kerülnek besorolásra:csoport versenyzői két géposztályba kerülnek besorolásra:•• A A  HH csoport versenyzői két géposztályba kerülnek besorolásra:csoport versenyzői két géposztályba kerülnek besorolásra:
•• 9. géposztály :9. géposztály : legfeljebb 1600 legfeljebb 1600 ccmccm
•• 10 géposztály:10 géposztály: nagyobb mint 1600nagyobb mint 1600 ccmccm•• 10. géposztály:10. géposztály: nagyobb, mint 1600 nagyobb, mint 1600 ccmccm



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 3.3.

R ll 2R ll 2Rallye2Rallye2

•• Az érvényesAz érvényes homologizációvalhomologizációval rendelkező diesel üzemű versenyautók, a sajátrendelkező diesel üzemű versenyautók, a sajátAz érvényes Az érvényes homologizációvalhomologizációval rendelkező diesel üzemű versenyautók, a saját rendelkező diesel üzemű versenyautók, a saját 
csoportjukban, a valós (szorzó nélküli) lökettérfogatuk szerinti géposztályban csoportjukban, a valós (szorzó nélküli) lökettérfogatuk szerinti géposztályban 
indulhatnakindulhatnak

•• Az Az ““FF”” csoport versenyzői három géposztályba kerülnek besorolásra:csoport versenyzői három géposztályba kerülnek besorolásra:
•• 1. géposztály : legfeljebb 16001. géposztály : legfeljebb 1600 ccmccm1. géposztály : legfeljebb 1600 1. géposztály : legfeljebb 1600 ccmccm
•• 2. géposztály:  nagyobb, mint 1600 2. géposztály:  nagyobb, mint 1600 ccmccm, de legfeljebb 4000 , de legfeljebb 4000 ccmccm
•• 3. géposztály:  nagyobb mint 1600 3. géposztály:  nagyobb mint 1600 ccmccm, de legfeljebb 4000 , de legfeljebb 4000 ccmccm

é / b i ü ű bóf l öl őé / b i ü ű bóf l öl ő4WD és/vagy benzin üzemű turbófeltöltős4WD és/vagy benzin üzemű turbófeltöltős

•• A VK, VP, WR, WR2, SP, KS, KSR kiterjesztésű homológ lapon szereplőA VK, VP, WR, WR2, SP, KS, KSR kiterjesztésű homológ lapon szereplőA VK, VP, WR, WR2, SP, KS, KSR kiterjesztésű homológ lapon szereplő A VK, VP, WR, WR2, SP, KS, KSR kiterjesztésű homológ lapon szereplő 
alkatrésszel szerelt gépkocsik alkatrésszel szerelt gépkocsik “N” ill. ”A“N” ill. ”A” csoportba nem nevezhetők ” csoportba nem nevezhetők 



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 4.4.

A versenytávok az alábbiak szerint változnak:A versenytávok az alábbiak szerint változnak:

ORBORB
•• Aszfalt verseny esetében: Aszfalt verseny esetében:  170170‐‐200 km200 km
•• Murva verseny esetében:Murva verseny esetében: 140140‐‐160 km160 km

Rallye2Rallye2Rallye2Rallye2
•• Aszfalt verseny esetében: Aszfalt verseny esetében:  8080‐‐100 100 kmkm
•• Murva verseny esetében:Murva verseny esetében: 60 60 ‐‐ 80 80 kmkm



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 5.5.

•• A versenykiírások minden esetben meg fognak jelenni az RSB A versenykiírások minden esetben meg fognak jelenni az RSB 
hi t l h l já t t tt iót i d őhi t l h l já t t tt iót i d őhivatalos honlapján, a nyomtatott verziót minden versenyző az hivatalos honlapján, a nyomtatott verziót minden versenyző az 
itinerbeitinerbe fűzve kapja megfűzve kapja meg

•• A rendező a pályabejáráson előírhatja az általa biztosított GPS A rendező a pályabejáráson előírhatja az általa biztosított GPS 
alapú adatrögzítő berendezés használatát. Ebben az esetben az alapú adatrögzítő berendezés használatát. Ebben az esetben az 
adatok hiány a pályabejárási szabályok megsértésének minősül.adatok hiány a pályabejárási szabályok megsértésének minősül.

•• Korlátozott pályabejáráson csak a benevezett vezető versenyző +Korlátozott pályabejáráson csak a benevezett vezető versenyző +Korlátozott pályabejáráson csak a benevezett vezető versenyző + Korlátozott pályabejáráson csak a benevezett vezető versenyző + 
1 fő tartózkodhat a pályabejáró autóban1 fő tartózkodhat a pályabejáró autóban



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 6.6.

•• A tervek szerint az RSB hivatalos honlapján, onA tervek szerint az RSB hivatalos honlapján, on‐‐line rendszerben line rendszerben 
k ll i A d ít é é l ki t t tt é i l tk ll i A d ít é é l ki t t tt é i l tkell nevezni. A rendszer segítségével kinyomtatott nevezési lapot kell nevezni. A rendszer segítségével kinyomtatott nevezési lapot 
aláírva postán el kell küldeni a rendezőnekaláírva postán el kell küldeni a rendezőnek

•• Lemondás esetén, az Lemondás esetén, az itineritiner átvételének kezdetéig a rendezőt és átvételének kezdetéig a rendezőt és 
egyben a Rallye Titkárságot is értesíteni kell. Ebben az esetben a egyben a Rallye Titkárságot is értesíteni kell. Ebben az esetben a 
rendező, a nevezési díj 75%rendező, a nevezési díj 75%‐‐át 10 napon belül köteles át 10 napon belül köteles 
visszatérítenivisszatéríteni

•• A határidő után érkezett, illetve nevezési díjat nem fizető A határidő után érkezett, illetve nevezési díjat nem fizető 
versenyzők nevezése feltétel nélkül visszautasíthatóversenyzők nevezése feltétel nélkül visszautasíthatóyy



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 7.7.

áblák é l bál d áblá f l k lláblák é l bál d áblá f l k ll•• A szerviztáblák mérete nem lesz szabályozva, de a táblán fel kell A szerviztáblák mérete nem lesz szabályozva, de a táblán fel kell 
tüntetni a rajtszámot és a szerviz autó rendszámáttüntetni a rajtszámot és a szerviz autó rendszámát

•• A rendező kiadhat segítő jármű táblát. A segítő jármű A rendező kiadhat segítő jármű táblát. A segítő jármű 
jogosultságait és a tábla árát a versenykiírásban kell megadni. A jogosultságait és a tábla árát a versenykiírásban kell megadni. A 
táblán fel kell tüntetni a rajtszámot és a segítő jármű táblán fel kell tüntetni a rajtszámot és a segítő jármű 
rendszámát. A segítő jármű szabálytalan használata esetén a FT rendszámát. A segítő jármű szabálytalan használata esetén a FT 
50.000,50.000,‐‐ FtFt‐‐ig terjedő pénzbüntetéssel büntetheti a nevezőt.ig terjedő pénzbüntetéssel büntetheti a nevezőt.

•• A menetlevelek esetében a tűzött kivitel is elfogadott. (Most isA menetlevelek esetében a tűzött kivitel is elfogadott. (Most isA menetlevelek esetében a tűzött kivitel is elfogadott. (Most is A menetlevelek esetében a tűzött kivitel is elfogadott. (Most is 
ilyen) A szekciónkénti menetlevél hátsó borítóján a sportbírók, ilyen) A szekciónkénti menetlevél hátsó borítóján a sportbírók, 
technikai ellenőrök bejegyzéseire alkalmas felületet kell technikai ellenőrök bejegyzéseire alkalmas felületet kell j gyj gy
kialakítani. (Minta szerint) kialakítani. (Minta szerint) 



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 8.8.

k k l ő ké l á lólk k l ő ké l á lól•• Murva versenyeken kötelező a 2 percenkénti rajtoltatás. Ez alól Murva versenyeken kötelező a 2 percenkénti rajtoltatás. Ez alól 
indokolt esetben az RSB felmentést adhatindokolt esetben az RSB felmentést adhat

•• A A ““HH”” csoport versenyzői mindkét napon az csoport versenyzői mindkét napon az ““AA”” és és ““NN”” csoport csoport 
versenyzőit követően rajtolnak .versenyzőit követően rajtolnak .

•• A prioritásos versenyzők +2 perces rajtolása megszűnikA prioritásos versenyzők +2 perces rajtolása megszűnik

á á í é éá á í é é•• Amennyiben a STOP állomás megközelítése nem lehetséges, a Amennyiben a STOP állomás megközelítése nem lehetséges, a 
rendező köteles az eredményeket megismételt táblán is közölni. rendező köteles az eredményeket megismételt táblán is közölni. 
A tábl lh l é é k 3 kA tábl lh l é é k 3 k k látj ű ik A táblk látj ű ik A táblA tábla elhelyezésének 3 kmA tábla elhelyezésének 3 km‐‐es korlátja megszűnik. A tábla es korlátja megszűnik. A tábla 
pontos helyét a versenykiírásban kell közölni.pontos helyét a versenykiírásban kell közölni.



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 9.9.

A dk éd l é lh l kö ök ál b já á id jé é lA dk éd l é lh l kö ök ál b já á id jé é l•• A padka védelmére elhelyezett eszközöket a pályabejárás idejére a végleges A padka védelmére elhelyezett eszközöket a pályabejárás idejére a végleges 
helyükre kell telepíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az helyükre kell telepíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az itinerbenitinerben
szerepeltetni és a helyszínen jelölni kellszerepeltetni és a helyszínen jelölni kellszerepeltetni és a helyszínen jelölni kellszerepeltetni és a helyszínen jelölni kell

• A  szervizparkban versenyautónként (1 db szervizautó) egy 8 x 7 méteres (56 
m2) szervizhelyet kell biztosítani, melyből a szerviz és a versenyautó nem 
lóghat ki. Az ARANY licenccel rendelkező versenyzők 2 szervizautót állíthatnak 
a szervizparkba, részükre versenyzőnként 8 x 10 méteres (80 m2) kiemelt, 
elkülönített területet kell biztosítani melyből a szerviz és a versenyautó nemelkülönített területet kell biztosítani, melyből a szerviz és a versenyautó nem 
lóghat ki.

• Amennyiben a szervizpark látogatása nem ingyenes, a rendező köteles 6‐8 db,Amennyiben a szervizpark látogatása nem ingyenes, a rendező köteles 6 8 db, 
a verseny teljes időtartamára érvényes belépőt biztosítani a versenyzők 
szerelői részére

•• A technikai ellenőrzéseken a versenyző és 2 fő szerelője vehet résztA technikai ellenőrzéseken a versenyző és 2 fő szerelője vehet részt



Nyílt  szakági nap
2007. november 28.

20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 10.10.

ll f f lék b kll f f lék b k•• A Rallye2 futamain a IV. sz. függelék szerinti gumiabroncsok A Rallye2 futamain a IV. sz. függelék szerinti gumiabroncsok 
használhatóak (szabad gumi választás az A, N, F csoportban)használhatóak (szabad gumi választás az A, N, F csoportban)

HistoricHistoric Rallye BajnokságRallye Bajnokság

•• A versenyek lebonyolítása nagyjából az idei év szabályai szerintA versenyek lebonyolítása nagyjából az idei év szabályai szerint•• A versenyek lebonyolítása nagyjából az idei év szabályai szerint A versenyek lebonyolítása nagyjából az idei év szabályai szerint 
történiktörténik

Ú é é á á áÚ é é á á á•• Új csoport és géposztály besorolás az FIA szabályai szerintÚj csoport és géposztály besorolás az FIA szabályai szerint

•• Éves értékelés az FIA Éves értékelés az FIA HistoricHistoric EB szabályai szerintEB szabályai szerintyy

•• Megalakult a Megalakult a HistoricHistoric munkacsoport, vezetője Barna Györgymunkacsoport, vezetője Barna György



Nyílt  szakági nap
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20082008‐‐ra tervezett szabály módosítások:ra tervezett szabály módosítások: 11.11.

•• AZ ORB versenyeken a nevezési díj maximuma két csoportban kerül AZ ORB versenyeken a nevezési díj maximuma két csoportban kerül 
meghatározásra:meghatározásra:

•• 1.csoport: WRC, A/8, N/4, S1600, S20001.csoport: WRC, A/8, N/4, S1600, S2000
•• 2 csoport:A/7 A/6 A/5 N/3 N/2 H/10 H/92 csoport:A/7 A/6 A/5 N/3 N/2 H/10 H/9•• 2.csoport:A/7, A/6, A/5, N/3, N/2, H/10, H/92.csoport:A/7, A/6, A/5, N/3, N/2, H/10, H/9
•• A 2. csoport nevezési díja az 1. csoport nevezési díjának kb. 75%A 2. csoport nevezési díja az 1. csoport nevezési díjának kb. 75%‐‐a lesz a lesz 

(1.csop: 174eFt / 2.csop: 132eFt)(1.csop: 174eFt / 2.csop: 132eFt)
•• AzAz ittitt megjelöltmegjelölt nevezésinevezési díjdíj arraarra azaz esetreesetre vonatkozik,vonatkozik, haha aa szövetségnekszövetségnek nemnem sikerülsikerül

támogatóttámogatót találniatalálnia aa bajnokságbajnokság támogatásáhoztámogatásához.. ElőrehaladtElőrehaladt tárgyalásoktárgyalások folynakfolynak potenciálispotenciális
szponzorokkal,szponzorokkal, amennyibenamennyiben ezekezek aa tárgyalásoktárgyalások eredményreeredményre vezetnek,vezetnek, úgyúgy aa nevezésinevezési díjdíj
emelésénekemelésének nagynagy részétrészét aa szövetségszövetség átát tudjatudja vállalnivállalni..

•• A Rallye2 A Rallye2 versenyeken a nevezési díj maximuma két csoportban versenyeken a nevezési díj maximuma két csoportban 
kerül meghatározásra:kerül meghatározásra:kerül meghatározásra:kerül meghatározásra:

•• 1.csoport: 1.csoport: A/7, A/6, A/5, N3, N/2, N/1A/7, A/6, A/5, N3, N/2, N/1
•• 2.csoport:F/3, F/2, F/12.csoport:F/3, F/2, F/1p / , / , /p / , / , /
•• Az 1. Az 1. csoport nevezési díja csoport nevezési díja a 2. a 2. csoport nevezési díjának kb. csoport nevezési díjának kb. 87,5%87,5%‐‐a a lesz lesz 

(1.csop: 42eFt / 2.csop: 48eFt)(1.csop: 42eFt / 2.csop: 48eFt)
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Versenynaptár tervezet 2008Versenynaptár tervezet 2008‐‐ra:ra:
O R H

ORB  - összes verseny beszámítandó a bajnokságba
Rallye2 – 1 verseny elhagyható

Időpont
Tartalék 
időpont

Verseny neve

O
RB

R2 H
is

Start Autó Rallye
2008. 04.04 – 04.06

Start Autó Rallye 
2008

Eger  ‐ aszfalt

2008. 05.01 – 05.04 15. Miskolc Rallye Miskolc – aszfalt

2008. 06.06 – 06.08 2008. 06.13 – 06.15 ???? ????

2008 07 04 – 07 06
Veszprém Rallye 

Veszprém – murva2008. 07.04  07.06
2008

Veszprém  murva

2008. 08.09 – 08.10 Baranya Kupa 2008 Komló – aszfalt

2008.08.29 – 08.31 III. Ózd Rallye Ózd – aszfalt

2008. 09.26 – 09.28 2008. 10.03 – 10.05 41. Allianz Rallye Pécs – aszfalt

2008. 10.24 – 10.26 Nyirád Rallye 2008 Nyirád – murva


