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Éves beszámoló az FIA Off Road Bizottsági ülésekről
2018-ben is négy bizottsági ülést tartottak az FIA Off Road Bizottságban. Januárban a
szokásos éves továbbképzést, megbeszélést és díjkiosztót Párizsban rendezték meg.
2018-ban is a Bizottság célja volt a Rallycross Világ- és Európa-bajnokság, továbbá az
Autocross Európa-bajnokság színvonalának növelése, a technikai
szabályok
felülvizsgálata, módosítása, a versenyzőkkel, rendezőkkel való jobb együttműködés
kidolgozása. Minden évben külön erre a
célra dedikált megfigyelő értékeli mind a 2018. évi FIA ORC ülések
január 26.
Párizs
rallycross mind az autocross bajnokság
május 14.
Párizs
futamait és egységes értékelés szerint év
szeptember 3.
Párizs
végi sorrendet állítanak fel.
október 25.
Párizs
A legfontosabbak 2018-ban:
Rallycross
-

-

-

-

technikai szabálymódosítások (TWG). Idén a safety/racing net került gorcső alá –
lásd: https://www.fia.com/regulation/category/120 . Az év végén az ERX-re
vonatkozó ECU szoftver ill. az új ülés kapott még egy év derogációt. (lásd
technikai szabályok: https://www.fia.com/regulation/category/103 )
A csapatokat idén Pernilla Solberg képviseli.
Új munkatárs, az RX bajnokságokért felelős érkezett: Benoit Dupont. Az évben
két új adminisztratív munkatárssal is bővült az FIA adminisztráció.
Újdonságként idén létrejött a bizottságon belül az RX pályabizottság. 2019
januárjában a megújult „Pálya kézikönyvet” fogják elküldeni az érdekelteknek.
Versenyrendezés - Jogi/biztonsági kérdés: két fontos módosítás: 10 milliós eurós
összbiztosítást kell adni a rendezőnek és egy kérdőívet kell kitölteni mely a
biztosítási összegeket firtatja + le kell fordítani minden rendezőnek a biztosítási
szerződést angolra.
FIA etikai bizottság: a bizottságnak be lett mutatva, melyek az érdekütközést
jelenthető szituációk, mik a teendők.
eRallycross:
o 3 szintű bajnokság lesz 2021-től: gyártók, gyártói támogatású
magáncsapatok és egyéni nevezők.
o 12-ről 14-re fog bővülni a naptár.
o Fesztivál jellegű eseményekkel bővülnek ki – Silverstone-hoz hasonlóak.
Az FIA 2019-től további tisztségviselőket nevez meg RX eseményeken: felügyelői
titkár és pályainspektor. Az eseményt legfeljebb kétnaposra redukálják.
Az IMG közreműködésével, kötelező részvétellel elindították az éves
szemináriumon 2018-tól egy ún. Rendezői szekciót, ahol „workshop”
formátumban 3 szekcióban 4-4 rendező részvételével biztosították az
együttgondolkodást a rendezőkkel. Itt a rendezői kézikönyv és az előző év során
felmerült problémák, lehetőségek átbeszélésre kerülnek. Ez folytatódik 2019-ben
is, 2 csoportban, 5-5 rendező ország kerül bevonásra (Kanada nem tud eljönni.)
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Autocross:
-

-

biztonsági elemek felülvizsgálata az ülés, vázszerkezet, tetőpanelre vonatkozó
szabályok bevezetése (lásd: https://www.fia.com/regulation/category/102)
Cross car: jelenleg 5 FIA által akkreditált crosscar szolgáltató van. Van érdeklődés
még Nepálból és Ugandából is. 2019-re az a terv, hogy bemutatatnák 4-5 AX EB
futamon a Crosscarokat. 2020-tól lenne bajnokság.
„Pálya kézikönyv” bevezetése folyamatban az egységesebb (magasabb) színvonal
és könnyebb rendezés megvalósítása érdekében
2019-ben 9 futamos bajnokság

Egyéb:
2019. február 1-2-án – 10 év után ismét – Budapest ad otthont a szokásos év eleji
szeminárium és díjkiosztónak. Minden kommunikáció az FIA adminisztráció részéről kerül
kiküldésre, mindenkinek regisztrálnia kell. A díjkiosztó eseményre az MNASZ korlátozott
számban hív meg vendégeket.
A bizottság legfontosabb hosszú távú terve: elektronikus Vb előkészítése, bevezetése.

2019 WRX/ERX naptár
05-06 April
Yas Marina**
27-28 April
Catalunya Barcelona
11-12 May
Spa-Francorchamps**
25-26 May
Silverstone*
15-16 June
Hell-Lanke*
06-07 July
Höljes**
03-04 August
Trois-Rivières
31 August - 01 September
Lohéac
14-15 September
Riga**
09-10 November
Cape Town**
* ASN elfogadásának függvényében
** Pályainspekció függvényében

Abu Dhabi
Spain
Belgium
Great Britain
Norway
Sweden
Canada
France
Latvia
South Africa

2019 AX EB naptár
10-12 May
Seelow**
01-02 June
Musa
07-09 June
Vilkyciai
28-30 June
Matschenberg**
05-07 July
Nová Paka**
19-21 July
Saint-Georges-de-Montaigu
23-25 August
Prerov**
13-15 September
Saint-Igny-de-Vers**
20-22 September
Maggiora**
** Megújító pályainspekció függvényében

Germany
Latvia
Lithuania
Germany
Czech Republic
France
Czech Republic
France
Italy

Az összes megbeszélés szakmai dokumentációját nyomon követtem, a minket érintő
folyamatokról a szakágat, Elnök urat tájékoztattam.
Az MNASZ egész éves támogatását megköszönve tisztelettel:
Budai Boglárka
FIA Off Road Bizottsági tag
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