RSB KÖZLEMÉNY
Kedves Versenyzőink!
Tisztelt érdeklődők!
A napokban több egymásnak ellentmondó hír kapott szárnyra a Székesfehérvár Rallye
2017 rendezvényünkkel kapcsolatosan. A tényszerűség kedvéért, az alábbiakat kívánjuk közölni:
Az MNASZ RSB 2017.-ben, Európa egyik legerősebb nemzeti Rallye Bajnokságának lebonyolítására
készül. Előzetes információk alapján a miskolci évadnyitó rendezvényen megközelítőleg 20db R5-ös
autó áll majd rajthoz, ezzel felülmúlva minden korábbi elképzelésünket. A Rallyesport hazai
fejlődésének további elősegítése érdekében, szövetségünk új, versenyző központú támogatási
rendszert dolgozott ki korábbi partnereink közreműködése mellett, és megállapodást kötött, importőri támogatással -, a Peugeot 208 R2 kupasorozat megvalósítására.
Egy ilyen volumenű és színvonalú Rallye Bajnokság lebonyolításához professzionális rendezőkre van
szükségünk, ezért a Szövetség vezetése kiemelt célul tűzte ki a Rallye versenyek szakmai és rendezői
színvonalának emelését, a korábbi rendezői visszásságok visszaszorítását.
A Székesfehérvár Rallye 2017 rendezvényünkkel kapcsolatosan, érkezett Szövetségünkhöz egy
megkeresés, melyben a Laroco MSC, - az Eger Rallye 2017 rendezvényhez hasonlóan -, lemondja idei
rendezvényeit, és kéri Szövetségünket, hogy a 2017-es korábban tervezett versenyeit a továbbiakban
a Kelet Autósport Kft rendezze meg. Idő közben, ezt a meggondolatlanság okán történt lemondást a
Laroco MSC képviselője két nap után visszavonta, ezért az MNASZ és az RSB úgy határozott, hogy a
versenyszervezői megállapodás aláírására, a Laroco MSC részére korlátozott ideig újra lehetőséget
biztosít. Bízunk benne, hogy ezúttal sikerül a Laroco MSC-vel aláírnunk a megállapodást, melynek létre
jötte esetén, a Székesfehérvár város és a Szövetség által 2016-ban kifizetett közel 15 millió forint
összegű támogatás, idei évben is kellő garanciák mellett, jó kezekbe kerülhet, és a verseny szabályos
és színvonalas megrendezése is biztosítottá válik.
Szövetségünk számára kiemelten fontos a Székesfehérvári verseny, hiszen az újjá született
rendezvényünk, a város elkötelezettségének és régió adottságának köszönhetően, évek óta
meghatározó alappillére az Országos Rallye Bajnokságunknak. Amennyiben azonban a Laroco MSC,
ilyen volumenű támogatás ellenére sem kívánja betartani az MNASZ szabályait, nem tesz eleget Rallye
Bizottságunk határozatainak és az MNASZ szabályainak, úgy rendelkezünk más megoldással a
verseny(ek) sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása tekintetében. Hangsúlyozzuk, hogy nem
szeretnénk a tavalyi évhez hasonló, három gyorsasági szakaszból álló, egynapos versenyt Rallye
Bajnokságunk rendezvényei között tudni, ezért ha szükséges, más szervező bevonásával oldjuk meg a
Székesfehérvár Rallye 2017 rendezvény lebonyolítását.
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