
Szakági Bizottsági tájékoztató! 
 

 
Az Off-road Szakági Bizottság 2020. május 5-én rendkívüli ülésen vitatta meg a kialakult 
helyzetre való tekintettel a rallycross bajnokság lehetséges versenynaptárát. Tekintettel arra, 
hogy a szezonnyitónak szánt húsvéti máriapócsi és az utána levő kakucsi versenyt el kellett 
halasztani, és a zárt kapus korlátozás miatt más futamok megrendezése is kérdésessé vált, 
a bizottság egyeztetett a három rendezővel. Szándékunkban állt a pünkösdi versenyt 
megrendezni, ebben egyetértés volt köztünk és Rabócsi Tibor között, de mivel a 
versenyigazgató nem látta biztosítottnak a sportszakmai feladatok maradéktalan teljesülését 
- érthető okokból többen nem tudták volna vállalni a sportbírói, sportfelügyelői és egyéb 
feladatokat -, így kénytelenek voltunk arra az elhatározásra jutni, hogy elhalasztjuk a május 
végén esedékes futamot. A Fuglau-ba kiírt magyar bajnoki futamot a rendező hivatalosan 
lemondta és ott idén a versenyt nem fogják pótolni. 
 
Jelen állapot szerint ami biztos, hogy a július 11-12-i hétvégén a Kakucsringen Majerszky 
Gábor és csapata nézők nélkül, zárt kapuk mellett megrendezi a versenyt. Ez lesz tehát a 
szezon nyitó. 
A nem végleges versenynaptár, ami tervezet, egyeztetve a rendezőkkel, tehát így néz ki: 
 
2020.07.11-12    Kakucs 

2020.08.22-23    Greinbach      

2020.09.12-13    Kakucs           

2020.10.10-11    Máriapócs      

2020.      Máriapócs     * később kerül meghatározásra 

2020.10.24-25   Slovákiaring  ** tartalék időpont, kizárólag akkor ha a magyar versenyek 

közül valamelyik nem megrendezhető 

 
A magyar kormány 170/2020-as Kormányrendelete alapján, a korlátozások betartása mellett, 
az autosportban lehet teszteket és versenyeket rendezni, de kizárólag zárt kapuk mellett. A 
bizottság annak érdekében, hogy a nézők nélkül megrendezett verseny ne okozzon 
megoldhatatlan veszteséget a rendezőknek, a következő határozatot hozta: 

008/2020.05.05/ Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával úgy döntött, hogy a kialakult járványügyi 
helyzetre való tekintettel, a járványügyi helyzet fenntartásáig, a 170/2020-as 
Kormányhatározat érvénye alatt, a kötelezően zártkapus körülmények között 
megrendezendő magyar bajnoki futamokon, enyhítendő a rendezők nézői bevételekből 
származó kiesését, minden kategóriában egységesen brutto 15 000 Ft-al megemeli a 
fizetendő nevezési díjat.   

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen, szavazatával elfogadta.” 

 
Arra kérünk minden versenyzőt, csapatvezetőt, fogadja el ezt döntésünket, hisz azt 
szeretnénk, hogy legyen bajnokság, legyenek versenyek és az év végén tudjunk bajnokot, 
bajnokokat avatni. Ennek érdekében összefogást szeretnénk kérni mindenkitől a rendezőktől  
kezdve a versenyzőkig, sportbírókig, szakmai személyzetekig bezárólag. 



Nem tudjuk, mit hoznak a következő hetek, hónapok, de nagyon bízunk abban, hogy ha nem 
is a tervezett nyolc futammal, de sikerül megrendezni a 2020-as bajnokságot. 
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