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This Communication is about entry procedure, entry fee for those Hungarian national
competitors, who want to take part in the ERC.
A Rendező az ERC-be történő nevezéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a
nevezőket:
Az ERC értékelésben történő részvételhez az ERC szabályainak megfelelő (fia.com
regisztrációt követően a Versenykiírásban megadott (4.2 pont) eljárással történő nevezés
szükséges.
Nevezési díjak:

A rendező felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az adott nevező a Rallye1
bajnokságban is kíván pontot szerezni, úgy a “Legal licence” kategóriába tartozó nevezési
díj fizetendő.
Ennek oka a következő:
● Jogviszony a rendezvényen a Nevező és a Rendező között jön létre
● Egy rendezvény egy versenyzőpáros kapcsán csak egyszer hozható létre
● Az Országos Magyar Bajnokság futamaira kizárólag jogi személyiségű társaság
(MNASZ Nevezői licenc-szel rendelkező sportegyesület illetve sportvállalkozás)
nevezheti be versenyzőjét

Fentiekből következik, hogy bár az ERC értékelésbe nevezhet akár természetes személy is,
az Országos Rallye Bajnokságban történő pontszerzésre csak jogi személy nevezése
esetén van mód, értelemszerűen amennyiben mindkét értékelésben részt kíván venni a
versenyzőpáros, úgy mindkét szabálynak egyszerre meg kell felelnie, mely ez esetben a
“Legal licence” típusú nevezést teszi egyedül lehetővé.
ERC Priority
Az ERC rendszerében az FIA-hoz történő fizetéssel (kategóriánként eltérő összeg, 3.000,
2.000 és 1.000 euro) prioritási státusz igényelhető.
A prioritás főbb előnyei:
● Kvalifikáción történő részvétel - mely eredményének első 15 versenyzőpárosa
jogosult rajthelyet választani
●

1. szakasz rajtlistán előrébb szereplés:

Amint fentiekből kitűnik, a 2. szakaszon a prioritás elveszti jelentőségét, és a
prioritással nem rendelkező versenyzőpárosok előzős szakaszon elért eredményük
alapján kerülnek besorolásra.
●

Nagyobb szervizterület

●

ERC éves bajnokságban pontszerzési lehetőség

Az ERC-ben és ORB-ben való nevezés tehát kizárólag azonos nevező esetén lehetséges,
és mindkét nevezési procedúrát végre kell hajtani, az ERC-be való megfelelő nevezési díj
megfizetése mellett.
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