C.T.R.B. 2014
Nyílt fórum
MMXIV. Kikelet hava VIII.

Tervezett helyszínek, időpontok:
Rábaring

aszfalt

Április

05.

Bük Rali

murva

Május

9-11.

Söpte

murva

Június

29.

Kincsesb.? aszfalt
Nagyveleg?

Aug.

03.

Rábaring

Szept.

13.

Okt.

19.

aszfalt

(Éjszakai, XIII. HBEV)

Kilimán?
Ács?

aszfalt

Kategóriák
II.
III.
IV.
V.
V.
VI.

kategória: legfeljebb
kategória: nagyobb, mint
kategória: nagyobb, mint
kategória: nagyobb, mint
-2WD Kupa: nagyobb, mint
-4WD Kupa: nagyobb, mint

H1 kategória: legfeljebb
H2 kategória: nagyobb, mint
BMW
LADA
OPEL

kupa
kupa
kupa

1.150 cm3
1.150 cm3, de legfeljebb
1.400 cm3, de legfeljebb
1.610 cm3, de legfeljebb
2.000 cm3,
2.000 cm3, és/vagy

1.400 cm3
1.610 cm3
2.000 cm3
2WD
4WD

1.700 cm3
1.700 cm3

hátsó kerék meghajtású, köbcenti megkötés nélkül
hátsó kerék meghajtású, köbcenti megkötés nélkül
első és hátsó kerék meghajtású, köbcenti megkötés nélkül

RSB által még nem jóváhagyott!

Díjazás
> kupát kap futamonként:
o Abszolút

1-3 helyezett

o Kategória

1-3 helyezett

o BMW-Lada-Opel

1-3 helyezett

A murva futamok és az éjszakai futam
szorzója:
1,5

- Nyilvántartásba vétel (matrica) (Ingyenes)

- A.R.C.-s Minimumvizsga (Ingyenes)
- S.O.S. / O.K. tábla ha kell (Kaució: 1.500,-Ft)
- Szervizpark szabályok
(Gumi melegítés, Mad Max kör, beosztás, fólia, stb.)

- Biztosítások (Kgfb.:4.500,-Ft – Extrém:1.000,-Ft/fő/nap)

Az MNASZ Rallye Bizottsága 2014. március 05-én az alábbi
elektronikus határozatot hozta. 2/2014/E RSB határozat 2014.03.05.
2014.-től az MNASZ által kiírt Magyarország Amatőr Rallye
Bajnokság versenyein résztvevő versenyzőknek MARB versenyzői
igazolvánnyal kell rendelkezniük.
Az igazolványok kiváltására az egyes versenyek helyszínén van
lehetőség az igazolványhoz tartozó biztosítás egyidejű megkötésével.
2015 évtől kezdődően minden Magyarország Amatőr Rallye
Bajnokságba tartozó versenyen induló versenyzőnek érvényes
sportorvosi igazolással és érvényes szabályismereti vizsgával kell
rendelkeznie.
Fenti határozatot az RSB 6 igen szavazattal elfogadta.
Pénzes Zsolt RSB vezető
Tudomásunk szerint…
Az igazolvány ára: 5.000,-Ft/fő
A hozzátartozó biztosítás ára: 5.000,-Ft/fő

Egyebek

- Szemétkezelés (szelektív)
- Pályabejárás
- Nevezések (díjak, módok, határidők)
- Szuper rally
A versenyen a gyorsasági szakaszon kiesettek a javítás után
újra elrajtolhatnak, értékelésre és díjazásra is kerülhetnek az
alábbiak szerint: Teljesítetlen gyorsonként a kategória átlag
idejét és + 20 másodperc büntetőidőt kapnak, azaz ha nincs
mért idejük a GY.x-en és a GY.y-n sem tudnak elrajtolni, akkor
a GY.1-2 kategória átlagát és 20-20 másodperc büntetést
kapnak.
A Szuper rally jelenleg nem megoldható! Amennyiben év
közben mód nyílik rá, alkalmazni fogjuk!

Futamok támogatása, névvásárlás:
Pl.: C.T.R.B. 2014. a XY kupáért!
Min. 200 eFt/futam, melyből a szerzőnek elengedjük az
aktuális nevezési díját
Amennyiben nem versenyző hozza, úgy 12% közvetítői díjat
fizetünk számla ellenében
> A rendezvényeken a vagyoni értékű jogok hasznosítása (így pl. a
vendéglátói, kereskedelmi, illetve reklámtevékenység joga) kizárólag a
rendezőt illeti
> Mindennemű kereskedelmi tevékenység a kijelölt szervizhelyeken
szigorúan tilos! A kereskedelmi, promóciós és/vagy egyéb tevékenységet
végző gépjárművek csak a rendező által engedélyezett és egyeztetett helyen
tartózkodhatnak. A csapatok promóciós tevékenységet a saját
szervizterületükön belül díjmentesen végezhetnek.
Kereskedelmi tevékenység, illetve pluszj árművek behajtásának lehetősége,
valamint a szabályban meghatározottnál nagyobb területű szervizhely
igénybevétele csak a rendezővel kötött külön üzleti megállapodás alapján
lehetséges.

