
  

                                                                                                                

 
 

 
Szakági tájékoztató - 2022.01.25. 

 
 
Kedves Versenyzők, Tisztelt Sporttársak! 
 
Az RVSZ a 2022-es bajnokságra vonatkozó fontosabb módosításainak a kivonatát az alábbiakban közöljük. 
 

3.4 RSB Versenyzői összekötő 

3.4.5 Feladata a Versenyzők részére létrehozott WhatsApp csoport kezelése. 

9.25  
A Rally Guide kiadása magyar  nyelven a nemzeti versenyek esetében kötelező, az RRVSZ szerint. 
 
12.1.3.  
A rendező köteles minden hivatalos dokumentumot a digitális hirdetőtáblán és a Sportity applikáción megjeleníteni. 
Papíralapú hirdetőtábla megjelentetése nem kötelező. 
 
17.2 
A pályabejárás alatti gyorshajtás esetén a Versenyigazgató büntetést szab ki az alábbiak szerint: km/h-ként a 
megengedett sebességhatár fölött 7500 Ft/km/h. Minden gyorsasági szakaszon áthaladásonként, a versenyen 
etaponként maximum egy alkalommal szabható ki büntetés sebességhatár túllépése miatt, az adott gyorsasági 
szakaszon a 6. sz. melléklet szerint regisztrált legmagasabb sebességérték alapján. 
 
18 
Ellenőrzés személyesen 
Az online ellenőrzést követően a benevezett versenyzőpáros  legalább egy tagja vagy a csapatvezető köteles 
megjelenni a végrehajtási utasításban közzétett időterv szerint beosztott itiner átvételen.  
 
20.13.8.5 
A felépített lassítók rombolása, azaz a felállított és megjelölt helyétől való elmozdítása vagy ellökése időbüntetést von 

maga után, amely lassítónként és alkalmanként 10 másodperc. Az előbbiekről a Versenyzőpárost a STOP állomáson 

tájékoztatni kell valamint a menetlevélben rögzíteni szükséges.  

 
30.4 
A versenyző csak olyan gumiabroncsot igényelhet, amely szerepel a szerződött forgalmazó által publikált, a rendelés 

idejében érvényes árlistában. A „kifutóban” vagy „csak a raktárkészlet erejéig” kiegészítéssel feltüntetett termékekre 

nem vonatkozik a szállítópartner szállítási kötelezettsége. A szerződött forgalmazó köteles minden rendezvény előtt 

14 nappal az RSB részére megküldeni az aktuális termék és árlistát, melyet a Szakág a rendezvény hirdetőtábláján és a 

saját oldalán is megjelenít. 

 
35.4 
Amennyiben valamely aszfalt/murva verseny gyorsasági szakaszainak távja – az RSB előzetes engedélyével – a legalább 

20%-al meghaladja az adott bajnokságra érvényes minimális távot, úgy a versenyt 1,2-es szorzóval, amennyiben 50%-

al  haladja meg az adott bajnokságra érvényes minimális távot,  úgy 1,5-ös szorzóval kell figyelembe venni.   

 
 
35.5 
Bármely verseny szorzót csak abban az esetben kaphat, ha azt a rendezvény szervezője a verseny dokumentációinak 

beküldésével egyidőben jelzi.  



 
II. 6.3 
A RALLY1 aszfaltos és murva versenyein a gyorsasági szakaszok össztávját minimum 100 km értékre kell tervezni. 

 
7.2  
A következő szakaszok rajtolási sorrendje az előző szakasz utolsó speciális szakaszának céljában elért szakaszidők 
szerinti besoroláson alapul, kivéve az esetleges időbüntetéseket és a szuperspeciális szakaszt, ha az a szakasz végén 
van. 
 
7.4 
A 11-15 géposztály versenyzői az abszolút 15. helytől, az előző szakasz utolsó gyorsasági szakasza utáni összesített - 

időeredményük alapján kerülnek besorolásra. 

 
11.3 
Bónusz abszolút bajnoki pontot kap az az öt RC2-RC5 géposztályban nevezett versenyző, aki a versenyt 
értékelhetően fejezi be, és az adott verseny kiírásának útvonal lapjában meghatározásra került  gyorsasági szakaszán 
- amennyiben azt az RC2-RC5 géposztályok indulói megállapított idő igénybevétele nélkül teljesítenek - az öt legjobb 
időeredményt éri el.  
 
Peugeot Rally Kupa 1.4 
Csapatnevezés: Lehetőség van arra, hogy nem egyéni versenyző, hanem csapat adja le a nevezését. Ebben az 
esetben a az 1.3 pontban foglalt minimálisan kötelező versenyt több versenyzőpárossal is teljesítheti a benevezett 
csapat. Az egynél több versenyzőpáros esetén a ruházatot a nevező csapat köteles versenyzőnként 240 000 Ft + Áfa 
összegért megvásárolni. 
 
ORC 5.2 
A RALLY1 ORC versenyein elfogadott az FIA regionális rally bajnokságaiba nem nevezhető, még érvényes 

homologizációval rendelkező WRC autók indulása. 

 
Táblázat P15 géposztály 
A VI. fejezet 5.2 pontjában meghatározott versenyautók nevezhetőek, az eredeti homologizációjuknak megfelelő 
formában. (WRC) 
 
RALLY2 
 
6.3 
A Rally2 aszfaltos és/vagy murva versenyein a gyorsasági szakaszok össztávját minimum 65 km értékre  kell tervezni. 

 
BMW kupa P14! 
 
Historic  
Éves abszolút értékelés törlésre került. 
 
A fenti pontok részei a változásoknak, de természetesen kérünk mindenkit a teljes szabály tanulmányozásának.  
 
Budapest, 2022.01.25. 
 
Sporttársi üdvözlettel: 
 
Berényi Ákos 
Rally szakágvezető 

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


