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Tisztelt Versenyzőink!
Kedves Sporttársak!

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az R-Cup Challenge rendezőjével, Bertalan Zsolttal több évtizedes munka és 
baráti kapcsolatot ápol és az R-Cup sorozatot létrejötte óta támogatja.  

Segítséget nyújtottunk a események megrendezése kapcsán, szakmailag és az MNASZ felületein is segítettük az 
eseményt promótálni.  

Az R-Cup Challenge Rendezői azonban ezúttal egy olyan területen, illetve pályán (murvás szakasz) szerettek volna 
versenyt rendezni, ahol lényegesen komolyabb technikai, valamint biztonsági feltételeknek kellett volna megfelelniük 
– eltérően az eddigi versenyektől - így a Szövetség és a Szakág javasolta a versenykiírás bizonyos módosításait a 
biztonságos versenyzés megvalósítása érdekében. 

Többszöri egyeztetést követően sajnálattal vettük tudomásul, hogy a rendező Bertalan Zsolt úgy döntött, hogy a kért 
módosításokkal inkább nem rendezi meg a versenyt - még a javasolt „teszt jelleggel” sem - mert úgy kevesebb induló 
várható. 

Sajnálatos  tény az is, hogy  az esemény a facebookon jóval hamarabb lett meghirdetve, nem megvárva a szakági 
egyeztetést, így a versenyzők jogosan érezhetik magukat csalódottnak, de ennek felelőssége nem az MNASZ-t terheli. 

Természetesen az utánpótlás, valamint az R-Cup sorozat fontos, ezért - bár csak 2021 július 16-án kaptuk meg a 
kérelmet – mi is szívesebben láttuk volna, ha megfogadják a tanácsainkat, kéréseinket és engedélyezni tudtuk volna 
az eseményt. Bizottságaink, ahogy eddig is, segítőkészen és konstruktívan álltak a megoldáshoz, így bízunk benne, hogy 
az R-Cup továbbra is folytatódik a megszokott helyszíneken.

A határozott álláspontunk az, hogy a Versenyzők, Résztvevők, valamint a Nézők biztonsága a legfontosabb, ezt 
tartottuk és tartjuk a jövőben is szem előtt. A szövetség nem tud ezért és nem is kíván olyan eseményt regisztrálni a 
naptárába, mely nem felel meg az MNASZ szabályzatainak és Magyar Kormány jogszabályaiban foglaltaknak. 

Továbbá fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy ellentétben a facebookon megjelentekkel a Szövetség az eseményen 
esetlegesen résztvevő MNASZ licences vagy amatőr engedéllyel rendelkező versenyzők felé semmilyen szankciót 
„licensz megvonás, eltiltás, stb” nem helyezett kilátásba, szóba se került ilyen a beszélgetés során. Az elmúlt 7 évben 
a vezetésünk alatt ilyen eset nem történt. 

Diósd, 2021.02.27.

Sporttársi üdvözlettel:

Berényi Ákos
Rallye szakágvezető

Buna Zoltán, Juhász István, Keszthelyi Róbert, Holecz Krisztián, Rónavölgyi Endre  
RSB tagok


