
Beszámoló a 2016 évben megtartott FIA Crosscountry Rally bizottsági ülésekről 

2016. év során három Tereprally bizottsági ülés volt. Valamennyin részt vettem, beszámolóimat 

rendre megküldtem a Titkárságnak. 

Komoly problémát jelent a FIA-FIM sportszabályok harmonizációjának kérdése. Ez már több éve 

téma, és nemigen sikerült előrelépni. Megoldásként az elnök felvázolta, hogy a FIM év elejei 

szemináriumot közvetlenül követően vagy megelőzően a bizottság a rendezők és sportvezetők 

részére az FIA is szemináriumot kíván tartani. Erről értesítést kapunk, kérem figyelemmel kísérni. 

Az üléseken az FIA technikai bizottság rendszeresen szabálymódosításokat vezetett elő, a 

tevékenységünket érdemben nem befolyásoló témákon kívül a jóváhagyást követően azok a 

technikai szabályok felületen megjelennek. A belső illetve külső kamerák elhelyezése sokszor nem a 

szabályoknak megfelelő, balesetveszélyes. Javaslom az ezzel kapcsolatos szabályok elemzését és 

valamennyi versenyágunkban annak következetes alkalmazását.  A kamerák használatának másik 

oldala a rendezői média jogok kérdése, ezt a kiírásokba kell szabályozni.  

Orvosi kérdések. Az orvosi delegált rendszeresen beszámolt a folyamatban lévő fejlesztésekről: a 

kötelező túlélőkészlet egységesítése; a közeljövőben elinduló e-learning program a versenyzők 

elsősegély nyújtási ismereteinek fejlesztésére; a gerincsérülések csökkentésének lehetőségeinek 

vizsgálata. 

Naptár. A magyar verseny időpontja rendben van. A tervezett jövő évi naptárban sok új jelentkező, 

kandidáló van, a verseny erős. Az ezévi kazahsztáni kandidálás sikeres volt az esemény a 2017-es 

naptár része lesz. Mindkét verseny erős állami támogatással rendelkezik, érdemes lesz odafigyelni. 

Szabályok.  Egy külön létrehozott "mapping" munkacsoport előterjesztése alapján az útpontoknak a 

versenyzők számára történő elektronikus adathordozón való kiadása előírás lesz. Sajnos a javaslat 

elfogadásra került annak ellenére, hogy megítélésem szerint problémákat okozhat természetvédelmi 

és terület-engedélyezési szempontból. A bizottság áttekintette a szabályalkotó munkabizottság 

javaslatait a 2017-es sportszabályokkal kapcsolatban. Lényeges változás nem várható, de néhány 

helyen részletesebb előírások kerülnek be. A nyomkövetéssel kapcsolatban a szabályok 

mellékleteként követelményrendszer kerül meghatározásra. 

A versenyág jövője. Az erős nyomás miatt a Crosscountry Rally-kra próbál a bizottság koncentrálni. 

Cél egy világbajnokság kiírása, ahol min10 induló/verseny és min három kontinens előírás. Ez 

előrevetíti, hogy a Baja-k utvonal-hosszát esetleg növelni fogják. A jövő évre ingyenes, de kötelező 

regisztrációt kíván az FIA bevezetni azok részére, akik a világkupában pontot kívánnak szerezni.  

Licencek. Komoly vita volt arról, hogy az ASN-eknek nagy a felelőssége abban, hogy kinek adnak a 

versenyágra érvényes licencet. Több baleset, probléma felhívta a figyelmet arra, hogy a fizikai és a 

sportszakmai tudás ebben a sportágban kiemelkedően fontos, nem szabad "utcáról" licencet 

kibocsájtani akárkinek. Szó van arról, hogy az ASN-ek részére előírásra kerülne bizonyos minimális 

követelmény (pl megfelelő vezetett verseny-km).  
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