Arrabona Rally Club
CÉLTRANS’97 Rally Bajnokság
2014.
V E R S E N Y Z Ő I H Í R E K - 2014/01.

2014. március 16.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) Rallye Sportbizottsága (RSB), mint a
hazai sprint jellegű rallye versenyek engedélyező szerve az ARK sprint jellegű
versenyeire vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint tervezi változtatni 2014-ben:
- Országos szinten egységesített szabályrendszer
- Országos szinten egységesített rendezői kötelmek (Sprint jellegű Rallye Versenyek
Szabályai)
Versenyzőkre vonatkozó követelmények:
- Szabályismereti vizsga (A.R.C. szabályai alapján)
- ARK versenyzői licence kötelező jellegű kiváltása
Versenyautókra vonatkozó követelmények:
- Egységesített szabályrendszer, amely kompatibilis az MNASZ bajnokságokéval
- A bukókeret főkapura vonatkozó „minimális méret” szabály gyakorlati alkalmazása
- A bajnokság bajnoki értékelésében kizárólag a maximum 2.000 ccm, 2WD, szívó
motorral szerelt autók vehetnek részt
- 2014-ben a versenyeken „Kupa” értékelés jelleggel részt vehetnek a 2.000 + 2WD
és/vagy 4WD járművek is, de sprintbajnoki címet nem szerezhetnek
Licences versenyzőkre vonatkozó követelmények:
- Licence-s versenyző (MNASZ ORB licence és külföldi lecence) teszt jelleggel vehet
részt a rendezvényeken, akár 2.000 ccm-t meghaladó hengerűrtartalmú, feltöltős
motorral és 4WD hajtással szerelt autójával is, de kizárólag a mezőny végén
rajtolhatnak. Azaz, a mindenkori rendező kizárólag a sprint mezőnyt követően jelölheti
ki a Licence kategória versenyzőinek rajt helyét, rajt idejét az adott rendezvény
rajtlistáján.
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A 2015-re vonatkozó RSB elképzelések:
A fentiekhez képest – 2014 – történő jelentős szabályváltozás:
- A 2015 esztendőtől az MNASZ által engedélyezett sprint jellegű versenyeken az
amatőr mezőnyben kizárólag 2.000 ccm hengerűrtartalmat meg nem haladó,
feltöltés nélküli motorral szerelt 2WD hajtású versenyautók nevezhetőek és
csak ezek rajtolhatnak el.
- 2.000 ccm „+”-os, és / vagy 4WD versenyautókkal kizárólag az MNASZ és
külföldi licences versenyzők vehetnek részt a sprint jellegű rendezvényeken a
Licences kategóriában, teszt jelleggel.
Jelen Tájékoztatást nem az MNASZ RSB, hanem az A.R.C. tette közzé azzal a
kifejezett és kizárólagos céllal, hogy az érintett versenyzőket informálja,
tájékozódásukat segítse. Ez a tájékoztató nem helyettesít, és nem pótol semmilyen
hivatalos MNASZ RSB közleményt. Az MNASZ RSB hivatalos döntéseiről és hatályos
szabályairól kizárólag az MNASZ RSB ad ki közleményt.

Arrabona Rally Club

A változtatás jogát a rendezőség fenntartja!
A.R.C. 9027 Győr, Balassi B. u. 15.
fax:96/322-358 ● e-mail: rally@a-r-c.hu ● www.a-r-c.hu
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