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Rally Show és díjátadó ünnepség a BOK csarnokban. 
 
A Rally Szakág 2021. november 27-én tartja díjátadó ünnepségét, mellyel egybekötve rallyautó kiállítást szerveznek a 
Rendezők. 
 
Az elmúlt évek tapasztalataiból levont konzekvenciák alapján arra jutottunk, hogy visszatérünk a 2016-ban hasonlóan 
lebonyolított Rally Szakági Díjátadó helyszínére. Mint az MNASZ legnagyobb szakága, amely most már mondhatjuk, 
évek óta több mint ezer versenyzőt tömörít magába, újra megérdemel egy nagyobb volumenű, látványos év végi 
ünnepet. A megvalósításhoz a 2016-os ünnepség alapjait vettük figyelembe és kézenfekvő volt a megoldás, hogy egy 
színvonalas rally díjkiosztó díszletei, csakis a saját versenyautóink lehetnek. 
 
A BOK rendezvény központ, mintegy 7000nm2 -es területét használhatjuk. A csarnokban kialakításra kerül egy 
szervizpark, melyben minden díjazott versenyzőnk, díjmentesen kiállíthatja versenyautóját, megjelentetheti csapatát 
5x10 méteren (50nm2). A szervizparkban természetesen jelen lesznek az MNASZ Rally Szakágának támogatói is, mint 
például az OBB csapata, akik várhatóan itt is felépítenek egy a szervízparkokból már jól ismert közlekedés biztonsági 
pályát. A szervizpark utcái úgy kerülnek kialakításra, hogy a széleskörű nagyközönség, illetve a rallysport iránt 
érdeklődők is megtekinthessék az ily módon létrejövő rallyautó kiállítást. 
 
Ezen túlmenően természetesen lehetőséget adunk - a terület foglaltságától függően - olyan nem díjazott Rally 
versenyzőknek is, akik szeretnék megmutatni a versenyautójukat, mindösszesen egy Rally2 verseny egyszeri nevezési 
díjért. 
 
A rallyautó kiállítás november 27-én 10:00 órától tekinthető meg a BOK csarnokban, terveink szerint egészen 22:00 
óráig. Közben 18:00 órától elkezdődik szakágunk díjátadó ceremóniája, és a szokásos gála vacsora, melyre a díjazott 
versenyzőinket várunk. 
 
Kialakításra kerül egy úgynevezett V.I.P. terület, ahová a rallysporthoz közeli két szakág (Rallycross, Tereprally) 
versenyzői kapnak meghívást versenyautóikkal együtt. Ezen a területen fognak dedikálni Rally Bajnokaink és a Szakág 
meghívott vendégei is a nap folyamán. 
 
Mind a díjazott versenyzőink, mind azok, akik kiállítani szeretnének (helyfüggően), az rsb@mnasz.hu email címen 
jelezzék ezt felénk 2021.11.07 – 23:59-ig. 
  
Diósd, 2021.11.01. 
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