
 

Az MNASZ együttműködő partnere 

  
 

 

 

 

FELHÍVÁS 

 

FIA CROSS CAR ACADEMY TROPHY 2021 
 

 

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség várja azon 13-16 éves versenyzők jelentkezését, akik érdeklődnek az 

offroad szakág iránt és képviselni szeretnék hazánkat a 2021-es FIA Cross Car Academy Trophy nemzetközi 

versenysorozatban. Egy nemzeti szövetség egy versenyzőt delegálhat, maximum 20 résztvevője lehet a teljes 

programnak. A részvételhez Offroad A licenc szükséges, melyről az Offroad bizottság dönt.  

 

Biztosítva az egyenlő feltételeket, mind a 20 versenyző egyforma, a LifeLive által biztosított járművekkel áll 

rajthoz az öt forduló során. 

 

Versenynaptár:  

 

2021. július 18. Saint Georges de Montaigu (FR) 

2021. augusztus 1. Toldijk (NL) 

2021. augusztus 22. Prerov (CZ) 

2021. szeptember 26. Maggiora (IT) 

2021. október 10. Mollerussa (ES) 

 

A részvétel költsége 21,250 EUR, ami tartalmazza az autó üzemeltetést, a logisztikát és infrastruktúrát, a 

biztosítást, egy szett gumit versenyenként, egy közös szerelőt és egy belgiumi szezon előtti tesztet. Nem 

tartalmazza a nevezési díjakat (220-440 EUR versenyenként), versenyzői felszerelést, utazás és szállás 

költségeket, asszisztenciát és plusz felniket, gumikat sem. A költségek finanszírozásához az MNASZ előre 

meghatározott összeggel hozzájárul. 

 

A jelentkezéseket egy rövid, korábbi eredményeket tartalmazó motivációs levéllel együtt a palyazat@mnasz.hu 

e-mail címre várjuk 2021. május 25-ig.  

 

A határidő lejártát követően minden jelentkezőt írásban tájékoztatunk az eredményről. 

 

 

 

 

További részletek a felhívás mellékletében: 

mailto:palyazat@mnasz.hu
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Az FIA Cross Car Academy Trophy egy új, FIA 
által szabályozott nemzetközi utánpótlás 
bajnokság, 75 lőerős járművekkel (cross car), a 
fiatal, 13-16 év közötti korosztály számára  

Minden résztvevőt a z illetékes nemzeti 
szövetség választ ki. Összesen 20 hely 
elérhető.

A következő három évben (2021-2023) mind az 
öt forduló sima, vagy dombos felszínű pályán 
kerül megrendezésre.

INDEX

1.FIA által létrehozott, megengedhető, off-road utánpótlás kategória
2. CROSS CAR gyártó - LIFELIVE
3. Cross Car technikai specifikációk
4.
5. 2021 lebonyolítás

6. Költségek

2021. Trophy Academy

FIA által létrehozott, megengedhető utánpótlás kategória



CROSS CAR GYÁRTÓ- LIFELIVE

A LifeLive-ot 2016-ban alapították azzal a céllal, hogy szignifikáns 
szerepet vállaljon a motorsportban. A LifeLive központja a belgiumi 
St. Vith városa mellett található, közel Németországhoz és 
Luxemburghoz.

A céget Yannick Neuville vezeti, akit ebben az ötszörös Rally 
Világbajnokság ezüstérmes Thierry Neuville, a Hyundai Motorsport 
gyári pilótája segíti.

A kiváló mérnökökből és szerelőkből álló csapat büszkén mutatta be a 
"TN5" XC Cross Car autóját, ami a legújabb FIA technikai és 
biztonsági sztenderteknek is eleget tesz. A fejlesztés során a fő 
szempont a teljesítmény és a megbízhatóság közötti egyensúly 
megteremtése volt, de a megjelenés is nagy szerepet játszott.

manufacturer



Gyártó
LifeLive (www.life-live.be)

Váz
RACB által hitelesített, FIA által regisztrált

Súly
345 Kg

Hajtáslánc
Yamaha MT07
Maximum 75LE 

Váltó
Hatsebességes szekvenciális 
váltó

Felfüggesztés
Három irányban állítható, nagy 
teljesítményű gátlók

CROSS CAR TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ 

http://www.life-live.be


2021 ACADEMY TROPHY

Az FIA egy "érkezz és vezess" formátumú, karbon semleges Cross Car 
versenysorozatot létesített 20 résztvevő számára, szigorúan egyforma 
autókkal (kivéve a festést).  Minden szezon öt versenyből áll, 
különböző európai helyszíneken.

A regisztrációkat az FIA kezeli, a lebonyolítás pedig megegyezik az 
Autocross Európa Bajnokság formátumával.

Minden versenyzőnek egy Cross Car áll rendelkezésre az év során. A 
fair és egyenlő versenyzés érdekében az elektromos vezérlő egység 
beállításai véletlenszerűen változnak a fordulók során.

Minden autót a LifeLive üzemeltet, az ajánlat a következőket 
tartalmazza: 

Tartalmazza
> Autó üzemeltetés és szerviz
> Logisztika, infrastruktúra
> Biztosítás
> Egy szett gumi versenyenként
> Egy közös szerelő
> Szezon előtti teszt Belgiumban
*

Nem tartalmazza
> Nevezési díj és licenc
> Versenyző felszerelés
> Utazás és szállás
> Versenyző asszisztencia
> Plusz gumik és felnik

*

http://www.fia.com
http://www.lifelive.be


2021 EVENT PROGRAMME

Péntek

> Adminisztratív ellenőrzés
> Gépátvétel

Szombat

> Versenyzői eligazítás
> Bemelegítés (2 kör)
> 1. időmérő
> 2. időmérő 
> 1. futam

Vasárnap

> 2. futam
> 3. futam
> Középdöntő
> Döntő
> Pódium
> Hivatalos díjátadó



Költségek
Egy résztvevő egy szezonban való részvételi 
költsége
EUR 21 250,-
(tartalmazza a futamonkénti 350 EUR biztosítást)

Minden versenyzőnek egy szett gumi jár fordulónként, 
amennyiben defektet kap, 1 db első gumi 120 EUR, 1 db 
hátsó gumi 130 EUR

Egy első felni ára 99 EUR, egy hátsó felni ára 
109 EUR
**a felniket nem fedezi a biztosítás12 3

Nyeremények a versenyeken

1. EUR 500,- + EUR 400,- = EUR 900,-
2. EUR 400,- + EUR 300,- = EUR 700,-
3. EUR 300,- + EUR 200,- = EUR 500,-
4. EUR 250,- + EUR 100,- = EUR 350,-
5. EUR 200,- + EUR 100,- = EUR 300,-
6. EUR 150,-
7. EUR 100,-
8. EUR 100,-
9. EUR 100,-
10. EUR 100,-

Nyeremények a bajnokságban

1. EUR 5’000,-
és egy teljes nap edzés Thierry Neuville-lel

2nd EUR 2’500,- 
és egy teljes nap edzés Thierry Neuville-lel

3rd EUR 1’500,- 
és egy teljes nap edzés Thierry Neuville-lel

EGY TELJES NAP 
EDZÉS THIERY 
NEUVILLE-LEL
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