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1. A VERSENY HIVATALOS ELNEVEZÉSE_________________           ___________________________ 
Az 2016. évi MARB-, és MARB déli régió első versenyének hivatalos elnevezése a következő:  
A123 Teszt Rallye Sprint az RRC Kupáért 
Kérünk minden érintettet, hogy a versenyről publikált beszámolóikban, videóikban is ezt az elnevezést használják. 
A verseny hivatalos emblémája (ralitábla) a verseny weboldaláról (www.duen.hu-n található a verseny saját felülete) 
letölthető és szabadon felhasználható. 
 

 
2. ASN ENGEDÉLY SZÁM ÉSVÉGLEGES VERSENYKIÍRÁS___________________________________ 
Az MNASZ kiadta a verseny hivatalos ASN engedély számát: K-69/2016.03.08. 
Ezzel vált véglegesen hivatalossá a versenykiírás, amelyet jelen közleménnyel együtt újra publikálunk mindenki 
számára elérhetően, a weben. A versenykiírás sportszakmai tartalma nem, csupán a neve változott. 
 

 
3. ELŐNEVEZÉSI ZÁRLAT                                                         __________________________________ 
Figyelem, az évadnyitó MARB verseny - A123 Teszt Rallye Sprint az RRC Kupáért - előnevezési határideje erősen 
közeledik! Aki szeretne kedvezőbb nevezési díjakkal nevezni a MARB évadnyitóra az 2016. március 9-ig megteheti. 
Ezt követően – amennyiben még nem telt be a meghatározott limit – csupán a helyszínen lehet nevezni.  
 
 
4. HANKOOK TESZT - MINDENKINEK                                       __________________________________ 
Az RTH Versenyabroncs Kft és a Marco Racing Team Kft HANKOOK aszfalt abroncs tesztet rendez a versenyt 
megelőzően 2016. március 19-én (szombat) 08:00 – 14:00h között a Nyárásvölgyi elág. – Bakonya elág közötti 
3.600m-es útszakaszon.  
A teszten BÁRKI RÉSZT VEHET 25.000,-Ft helyszíni nevezési díj ellenében (rendszám+műszaki kötelező!).  
Kötelező regisztráció: td@versenyabroncs.hu, vagy: +36 70 633 5020 
További részletek a versenykiírás 6.sz. mellékletében. 
 
 
5. MNASZ SZABÁLYISMERETI OKTATÁS ÉS VIZSGA A LICENCES VERSENYZŐKNEK____________ 
Az elmúlt 6 év – népszerű és már „klónozott” :o) – gyakorlatához hasonlóan ezúttal is adott a lehetőség 
MNASZ szabályismereti oktatáson részt venni és vizsgát tenni, valamint MNASZ gépkönyvezésen részt 
venni. Az oktatás és vizsga az MNASZ licencet váltani szándékozó (R1, R2, Historic) versenyzők számára 
érdekes infó (a MARB versenyzőket ez nem érinti). Az oktatásra és vizsgára előzetesen regisztrálni, 
jelentkezni kell a zoltanbuna@gmail.com email címen!  
Oktatás és vizsga helye, ideje: Pécs ATI, (Pécs, Hengermalom u. 4.), 2016. 03. 18. (péntek) 17:00h   
 
 
6. MNASZ GÉPKÖNYVEZÉSI LEHETŐSÉG                                                                             ________ __ 
Szintén a versenyhez köthetően MNASZ gépkönyvezési lehetőség is adott az alábbiak szerint: 
A gépkönyvezésre előzetesen regisztrálni, jelentkezni kell, az atb@mnasz.hu email címen! 
A gépkönyvezés helye, ideje: Pécs ATI, (Pécs, Hengermalom u. 4.), 2016. 03. 19. (szombat) 09:00-
16:00h Figyelem! A gépkönyvezésen történő részt vétel nem váltja ki a verseny technikai átvételén történő 
megjelenési kötelezettséget! 
 
A fenti – 1. sz. Rendezői közleményt – a rendezőbizottság vezetője adta ki. 2016. 03. 08. 
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