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Rallye Sprint Kupa Jr 
 

A Marco Racing Team az autósport népszerűsítése, a kulturált versenyszerű autóvezetés 
lehetőségének elterjesztése, és az utánpótlás biztosítása, illetve a fiatal versenyzők szabályozott 
keretek közötti pályafutás kezdése érdekében az alábbiak szerint biztosít lehetőséget a saját maga 
által rendezett MARB rendezvényeinek Rallye Sprint Kupa betétprogramja keretein belül történő részt 
vételre: Rallye Sprint Kupa Junior (továbbiakban: RSK Jr) elnevezéssel. 

Jelen szabályozás értelmében a „rallye” vagy „rallye verseny” megnevezés minden esetben a fenti 
céloknak és feltételeknek megfelelően kiírt és szabályozott, amatőr jellegű rallyeversenyzésre utal. 

 

Az RSK Jr programrész alapvető szabályai megegyeznek a Rallye Sprint Kupa érvényben lévő 
szabályaival. Vitás esetben a Marco Racing Team Kft képviselője kizárólagos döntési jogkörrel 
rendelkezik. 

 

Az RSK Jr RÉSZTVEVŐI 

Az RSK Jr programra egyéni nevezési joga van és az egyes rendezvényeken VEZETŐ (versenyző 1) 
versenyzőként részt vehet az a személy, aki: 

 betöltötte a 18. életévét, 
 érvényes, minimum ’B’ kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, 
 az adott rendezvény adminisztratív átvételét követően megrendezésre kerülő „kötelező 

versenyzői eligazítás és rajtszám osztás” program kezdetéig a Marco Racing Team illetékese 
jelenlétében a helyszínen sikeres MARB szabályismereti vizsgát tesz (személyesen, 
tesztlap kitöltésével – a vizsga ingyenes). 

 Az adott évben nem indult, nem vett részt az értékelt mezőnyben vezető versenyzőként MARB 
és/vagy Rallye Sprint Kupa sorozatba tartozó rendezvényen.  

 az adott évet megelőző 2 évben nem rendelkezett az MNASZ-nél, vagy egyéb ASN-nél kiváltott 
egyéb vezetői rallye, historic rallye licenccel (MARB igazolványra nem vonatkozik),  

 nincs ellene hatályban a sorozattól történő eltiltás, 
 a sorozat rendezőivel nem áll jogvitában, perben – sem a versenyző (természetes személy), 

sem az esetleges nevezője (jogi személy). 
 
 
 
 

Az RSK Jr programra egyéni nevezési joga van és az egyes rendezvényeken NAVIGÁTOR 
(versenyző 2) versenyzőként részt vehet az a személy, aki: 

 betöltötte a 18. életévét, 
 MARB navigátor vagy vezető versenyzői igazolvánnyal rendelkezik, 
 rendelkezik az MNASZ-, vagy egyéb ASN által kiadott, az adott évre érvényes rallye, historic 

rallye licenccel, 
 amennyiben nem rendelkezik a fent megjelölt érvényes igazolványok/licencek valamelyikével, 

úgy az adott rendezvény adminisztratív átvételét követően megrendezésre kerülő „kötelező 
versenyzői eligazítás és rajtszám osztás” program kezdetéig a Marco Racing Team illetékese 
jelenlétében a helyszínen sikeres MARB szabályismereti vizsgát tesz (személyesen, 
tesztlap kitöltésével – a vizsga ingyenes). 

 nincs ellene hatályban a sorozattól történő eltiltás, 
 a sorozat rendezőivel nem áll jogvitában, perben – sem a versenyző (természetes személy), 

sem az esetleges nevezője (jogi személy). 
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Az adott Marco Racing Team rendezvény RSK Jr programrészén indulók: 

 részt vehetnek a rendezvényen és teljesíthetik az előre meghatározott gyorsasági szakaszokat: 
 az A123 Teszt Rallye esetében az RSK Jr nevezői a Gy1,2, 3. szakaszokat teljesíthetik. 
 a rajtsorrendben minden esetben a MARB és a Rallye Sprint Kupa sorozatok indulói után 

szerepelhetnek, 
 a MARB és a Rallye Sprint Kupa indulóival közös értékelésben nem vehetnek részt, 
 a MARB és a Rallye Sprint Kupa értékelésében pontot nem szerezhetnek, 
 kötelezően rendelkezniük kell az adott versenyre érvényes felelősségbiztosítással és extrém 

sport biztosítással. 
 

 
A Rallye Sprint Kupa Jr résztvevők nevezési eljárása: 

Az adott Rallye Sprint Kupa verseny kiírásában meghatározott metodika és határidők szerint. 

A RSK Jr. programrészre nevezők nevezését a Marco Racing Team Kft indoklás nélkül elutasíthatja, 
de ebben az esetben a már befizetett nevezési díjat teljes egészében köteles 30 napon belül 
visszafizetni. 

 

Az RSK Jr nevezési díja: 

Az RSK Jr. programrész résztvevői által fizetendő nevezési díj összege: 

30.000,-Ft – mely összeg tartalmazza: a felelősségbiztosítás díját, a versenyzőpáros extrém 
biztosításának díját, valamint az áfát 

/Az RSK Jr. nevezési díjra az további/egyéb kedvezmények nem érvényesíthetőek./ 

 

 

Elfogadott autók és Versenyzői felszerelések: 

Az Rallye Sprint Kupa érvényben lévő technikai szabályai szerint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További kérdéseiddel, kérlek, írj nekünk: marcoracingteamkft@gmail.com 


