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INFORMÁCIÓK AZ ÉVADNYITÓRÓL ÉS AZ AKTUÁLIS EREDMÉNYEKRŐL 
 
 
Tisztelt Versenyzők, Csapatok és érdeklődők!  
 
Január harmadik hetében újabb eredményekről tudunk beszámolni nektek. Elsőként, a szükséges 
felkészüléseteket elősegítendő a Rallysport Bizottság örömmel tájékoztat benneteket a 2023. évi 
Országos Rally Bajnokság évadnyitó futamát illetően.  
 
Évadnyitó bajnoki esemény: Székesfehérvár Rally 2023 
Időpontja:  2023. március 31 – április 02. 
Helyszíne: Székesfehérvár (központ) és környéke 
Bajnokságok: ORB és az ORC mezőnye (benne a Peugeot Rally Cup Hungary),  

és napi licenccel ORB2 részvétel is lehetséges  
Várható gyorsasági össztáv: 120 km  
A futam talaja:    murva 
Rendező:    Laroco MSC 
A rendezvény a hazai rallysport évadnyitó eseményeként kerül megrendezésre. 
 
Aktívan dolgozunk azon, hogy a hat futamosra tervezett ORB+ORC; és R2+R3+His bajnokságok 
további futamairól, valamint a Rally Sprint Bajnokság 2x6 futamáról, azok helyszínéről és időpontjáról 
mielőbb pontos tájékoztatást adhassunk.  
 
További tevékenységeinkről: 
1. Versenynaptár 

Folytatódott a versenynaptár gerincét jelentő ORB/ORC és ORB2+ORB3/His rendezvényekkel 
kapcsolatos egyeztetések sora, rövidesen a helyére kerülnek az utolsó alkotóelemek és ekkor 
publikáljuk a versenynaptár tervezetet. Várhatóan májusban kezdődik az ORB2+ORB3 és HIS 
bajnokságok versenyévada egy önálló, aszfaltos versennyel.  
 1A Rally Sprint versenyekkel kapcsolatban is több egyeztetésre került sor az elmúlt napokban, 
melyet terveink szerint egy rendezői értekezlettel és a versenynaptár közös összeállításával 
zárunk le.     

 
2. Biztonsági GPS rendszer 

Amint azt korábban rögzítettük, az RSB célja a biztonsági GPS rendszer fejlesztése és így a 
célunkat szolgáló lehetőségek felkutatása. Újabb egyeztetéseket követően kijelenthetjük, hogy 
több szolgáltató ajánlata is az RSB asztalára került, amelyekből a stratégiai céljainkat leginkább 
támogató ajánlatot fogjuk kiválasztani.   

 
3. Rendezvények 

Sok energiát fordítunk a formálódó versenynaptárakban szereplő bajnoki események magas 
színvonalú megvalósulásának előkészítésére is, az egyes versenyek szükséges és megfelelő 
támogatására mind a hatósági kapcsolattartás, mind pedig az egyéb feltételeket illetően. A 
részletekről az MNASZ Elnöksége, valamint több rendező bevonásával kezdődtek meghatározó 
szakmai egyeztetések minden 2023. évi rally bajnoki eseményre kiterjedően.  

 



 

4. Rally Versenyek Szabályai 2023 (RVSZ) 
A szakág alapkiírásának elkészítéséhez rengeteg segítséget, ötletet, tanácsot kaptunk a rali 
minden területéről, melyet ezúton is köszönünk!  
Az RSB szabályalkotó ülésére e hét végén, 2023. január 21-22-én kerül sor. A 2 napos maratoni 
RSB ülés célja, hogy a korábbi hetekben folyó szekciómunkában megszületett szakmai 
javaslatokat megvitatva, szabályokként rögzítsük az RVSZ-ben. Ez a szabálygyűjtemény 
tartalmazza idén is rali területén működő minden bajnokság alapvetéseit. Határozott célunk, hogy 
az idei évre vonatkozó szabályok a lehető legrövidebb határidővel publikálásra kerüljenek. 

 
5. Peugeot Rally Cup Hungary 2023 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a sorozatot életre hívó partnereink továbbra is eltökéltek a honi 
ralisportban felvállalt támogató szerepüket és feladatukat illetően és a Peugeot Rally Cup 
Hungary kupasorozat további működtetésének szándékáról biztosítottak bennünket. 
Természetesen az MNASZ Elnöksége és az RSB is partner a kérdésben, ezért az idei évre 
vonatkozó szerződések és szabályok megalkotásáról újabb egyeztetések történtek.   

 
6. Utánpótlás bajnokságok (Rally Sprint, Mini Sprint) 

A Rally Sprint és a Mini Sprint versenyek szabályozásáról, a rendezvényekről, a technikai 
előírásokról több egyeztetés is történt a héten, amelyek eredményét az érintett versenyzőktől 
érkező javaslatokkal együtt a hétvégén tervezünk elsődleges szabállyá formálni. Tudjuk, hogy 
talán ezen a területen a legnagyobb a várakozás, itt a legtöbb a kérdés és a megkeresés. Ezúton 
is szeretném megerősíteni, hogy az újra formálódó MNASZ Elnöksége és az RSB kifejezett célja 
az utánpótlás versenyzők megfelelően szabályozott versenyzési lehetőségének megteremtése. 
Célunk egy olyan szabályozás kialakítása, amely úgy szolgálja az érintett versenyzőket, 
versenyzési lehetőségüket, hogy mindeközben kellő biztonságot nyújt a sportolók, a sportbírók 
és a nézők számára egyaránt, és harmonizál a jogi és további sportszabályi környezettel. A 
versenynaptár 6+6 bajnoki rendezvényt fog tartalmazni a két országos régióban, ahova minél 
több versenyzőt várunk a pályákra.  
Türelmet és együttműködést kérünk minden érintett versenyzőtől, a rendszer újra-indításán 
dolgozunk közösen, veletek gőzerővel.      

 
Kérem, amennyiben javaslat, ötlet, javító szándékú kritika fogalmazódik meg bárkiben, az ossza meg 
felvetését a rally szakággal a rsb@mnasz.hu email címen. 
 
 
Köszönjük türelmeteket és az érintetteknek jó felkészülést kívánunk a Székesfehérvár Rallyra! 
 
Budapest, 2023. január 19. 
 
Spottársi üdvözlettel: 
 

 
Hoffer Zsolt 

Rallyesport bizottság 
vezető  
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