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MNASZ
MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT
2004 (piros könyv)
I. AUTÓSPORT
I. OSZTÁLYÚ SPORTOLÓNAK minősül
a) aki az adott naptári évben az I. osztályú egyéni országos bajnokság bármely szakágában
(kivéve a Terep-rallye szakág és a Autós gyorsasági szakágban az Opel Astra Kupa):
¾ abszolút sorrend szerint I-VIII. vagy
¾ divízió/csoport sorrend szerint I.-III., amennyiben az értékelt versenyzők száma a 20 főt
meghaladta, akkor I-VI. vagy
¾ géposztályban I. helyezést ért el, és az értékelt versenyzők száma a 12 főt meghaladta,
ÉS:
¾ a gyorsasági (kivéve Opel Astra és Renault Clio Kupa) és rallye szakágban két
nemzetközi versenyen az abszolút értékelhető mezőny első felében végzett (legalább 50%os eredményt ért el).
¾ az autocross szakágban két nemzetközi versenyen a döntőbe került.
¾ rallycross szakágban két nemzetközi versenyen legalább „B” döntőbe került
b) vagy, aki a Terep-rallye szakágban, illetőleg az Autós gyorsasági szakág Opel Astra
Kupában az abszolút sorrend I-III. helyezést ért el, vagy a Renault Clio Kupában az abszolút
sorrend I-V. helyezést ért el.
c) vagy, aki az abszolút, divízió vagy csoport bajnokához képest a bajnoki pontok 70%-át
megszerezte és az értékelt versenyzők száma a 15 főt meghaladta, valamint az a) pontban
leírt nemzetközi követelményt teljesítette,
d) vagy, aki a rallye és gyorsasági szakágban, abszolút sorrendben, az autocross szakágban
a csoport, a rallycross szakágban, a divízió sorrendjében az adott naptári évben nemzetközi
versenyeken legalább 50 pontot szerzett az alábbi pontozás szerint:
I. hely
25 pont
VI. hely
8 pont
II. hely
20 pont
VII. hely
5 pont
III. hely
15 pont
VIII. hely
3 pont
IV. hely
12 pont
IX. hely
2 pont
V. hely
10 pont
X. hely
1 pont
(VB, EB futamoknál kétszeres szorzókat kell alkalmazni.)
e) vagy aki VB, EB futamon az abszolút vagy divízió/csoport sorrendjében I-XV. helyezést ért
el.
II. OSZTÁLYÚ SPORTOLÓNAK minősül
a) aki az adott naptári évben az I. osztályú egyéni országos bajnokság bármely szak-ágában:
¾ abszolút sorrend szerint IX-XV. vagy
¾ divízió sorrend szerint IV-X. amennyiben az értékelt versenyzők száma 20 főt meghaladja,
akkor VII.-XVI. vagy
¾ csoport sorrend szerint IV-VII. helyezést ért el,
¾ vagy teljesítette az I. osztályú minősítéshez szükséges bajnoki versenyeken elérhető
szintet, de nem teljesítette a nemzetközi követelményeket,
b) vagy aki a II. osztályú bajnokságban abszolút sorrend szerint I-IV., divízió vagy csoport
sorrend szerint I-III. helyezést ért el,
c) vagy aki a VB, EB versenysorozat abszolút sorrendjében XVI-XXV. helyezést ért el,
d) vagy aki az adott naptári évben nemzetközi versenyeken az I. osztálynál jelzett
pontszámítás szerint 20 pontot ért el.

III. OSZTÁLYÚ SPORTOLÓNAK minősül
a) aki az adott naptári évben az I. osztályú egyéni országos bajnokság bármely szakágában
abszolút, divízió csoport vagy géposztályában értékelésre került.
b) vagy aki a másodosztályú egyéni bajnokság bármely szakágában abszolút sorrend szerint
VII-XV., divízió vagy csoport sorrend szerint IV-X. helyezést ért el.
c) vagy aki két nemzetközi versenyt értékelhetően befejezett.
IFJÚSÁGI SPORTOLÓ
I. osztályú IFJÚSÁGI SPORTOLÓ-nak minősül:
a) aki az adott naptári évben a felnőtt versenyzők II. osztályú szintjét teljesítette,
b) vagy aki a felnőtt II. osztályú vagy ifjúsági egyéni bajnokság bármely szakágában abszolút,
divízió, vagy csoport sorrend szerint I-III. helyezést ért el.
II. osztályú IFJÚSÁGI SPORTOLÓ-nak minősül:
a) aki az adott naptári évben a felnőtt versenyzők III. osztályú szintjét teljesítette.
b) vagy aki a felnőtt II. osztályú vagy ifjúsági egyéni bajnokság bármely szakágában abszolút
sorrend szerint IV-X. divízió és csoport sorrend szerint IV-VI. helyezést ért el.
III. osztályú IFJÚSÁGI SPORTOLÓ-nak minősül:
a) aki az adott naptári évben a felnőtt II. osztályú vagy ifjúsági egyéni bajnokság bármely
szakágában besorolást nyert.
Egyéb rendelkezés
1. Minősíteni csak azt a sportolót lehet, aki a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szabályai
szerinti - az adott évre - érvényes licenccel rendelkezik. Az MNASZ Elnöksége kivételesen
nagy eredményt elért versenyzőt MNASZ licenc nélkül is Nemzetközi osztályú sportolónak
minősítése.
2. Versenyzőtársat csak akkor lehet minősíteni, ha a versenyek több mint 50%-ban
ugyanazzal a versenyzővel állt rajthoz.
3. Az esemény nemzetközi versenynek minősül, ha a versenyen legalább három idegen
nemzet versenyzője indult el.
II. GOKARTSPORT
I. OSZTÁLYÚ SPORTOLÓ-nak minősül
a) aki az adott naptári évben az I. osztályú egyéni országos bajnokság, bármely
kategóriájában I-III. helyezést ért el az éves összesítésben és legalább két nemzetközi
versenyen I-VI. helyet ért el.
b) vagy aki nemzetközi versenyeken az adott naptári évben legalább 35 pontot ért el az alábbi
pontozás szerint :
I. hely
18 pont
VI. hely
6 pont
II. hely
15 pont
VII. hely
4 pont
III. hely
12 pont
VIII. hely
3 pont
IV. hely
10 pont
IX. hely
2 pont
V. hely
8 pont
X. hely
1 pont
Megjegyzés: CIK rendezvények esetében (VB, EB, CIK Trófea vagy Kupa) elért helyezéseknél
kétszeres szorzót kell alkalmazni.
c) vagy aki VB, EB döntőiben I-X. helyezést ért el.
II. OSZTÁLYÚ SPORTOLÓ-nak minősül
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a) aki az adott naptári évben az I. osztályú egyéni országos bajnokság bármely kategóriájában
IV-VI. helyezést ért el az éves összesítésben,
b) vagy I-III. helyezett, de nem ért el az I. osztályú szint nemzetközi követelményeit.
c) vagy aki az adott naptári évben nemzetközi versenyeken az I. osztálynál jelzett pontszámítás szerint 12 pontot ért el.
d) vagy aki a CIK bajnokság döntőiben (VB, EB) XI-XX. helyezést ért el.
e) vagy akik a II. osztályú egyéni bajnokságban bármely kategóriájában I-III. helyezést ér el.
III. OSZTÁLYÚ SPORTOLÓ-nak minősül
a) aki az adott naptári évben az I. osztályú egyéni országos bajnokság bármely kategóriájában értékelésre került.
b) vagy aki a II. osztályú egyéni bajnokság bármely kategóriájában IV-VI. helyezést ért el.
c) vagy aki két nemzetközi versenyt értékelhetően befejezett.
IFJÚSÁGI SPORTOLÓ
I. osztályú ifjúsági sporttolónak minősül:
a) aki az adott naptári évben a felnőtt versenyzők II. osztályú szintjét teljesítette.
b) vagy aki a felnőtt II. osztályú vagy ifjúsági egyéni bajnokság bármely géposztályában I-III.
helyezést ért el.
II. osztályú ifjúsági sporttolónak minősül:
a) aki az adott naptári évben a felnőtt versenyzők III. osztályú szintjét teljesítette.
b) vagy aki a felnőtt II. osztályú vagy az ifjúsági korosztály részére kiírt, egyéni bajnokság
bármely géposztály IV-VI. helyezést ért el.
IIII. osztályú ifjúsági sporttolónak minősül:
Aki az adott naptári évben a felnőtt II. osztályú vagy ifjúsági korosztály részére kiírt egyéni
bajnokság bármely szakágában VII-XII. helyezést ért el.
Egyéb rendelkezések
1. Minősíteni csak azt a sportolót lehet, aki a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szabályai
szerinti - az adott évre - érvényes licenccel rendelkezik.
2. Az esemény nemzetközi versenynek minősül, ha a versenyen legalább három idegen
nemzet versenyzője indult el.
3. Ifjúsági bajnokságon az ifjúsági vagy annál fiatalabb korúak korcsoportos bajnoksága
értendő.
III. NEMZETKÖZI MINŐSÍTÉS
1. NEMZETKÖZI OSZTÁLYÚ SPORTOLÓI MINŐSÍTÉS KÖVETELMÉNYEI
1.1 Két évig érvényes nemzetközi osztályú sportolói minősítést kell megállapítani az olyan
autó / gokart versenyző részére, aki:
¾ Világbajnokságon I-VI., vagy
¾ Európa-bajnokságon I-III. helyezést ért el pontszámítástól függetlenül,
a III. 2) pontban meglapított pontérték táblázaton szereplő egyéb versenyen elért helyezéssel
együtt, ugyanabban a naptári évben legalább 80 pontot szerzett.
1.2 Egy évig érvényes nemzetközi osztályú sportolói minősítést kell megállapítani az olyan
autó / gokart versenyző részére, aki:
¾ Világbajnokságon VII-XII.,
¾ Európa-bajnokságon IV-X
¾ a FIA Zóna Trófeában I. helyezést ér el pontszámítástól függetlenül,
a III. 2) pontban megállapított pontérték táblázaton szereplő egyéb versenyen elért
helyezéssel együtt, ugyanabban a naptári évben legalább 60 pontot szerzett.
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2. PONTÉRTÉK TÁBLÁZAT
I. II. III. IV. V. VI
.
„A”
kategóriás 28 25 20 15 12 10
nemzetközi
verseny
„B”
kategóriás 25 20 15 12 10 8
nemzetközi
verseny
Országos
14 10 8 6 4 2
bajnokság

VII VIII. IX. X.
.
8 6
4 2
5
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3. PONTSZERZÉSI SZABÁLYOK
3.1. Ha az adott sportágban a Világ- és Európa-bajnokságot egy verseny keretében rendezték
meg és a sportoló ugyanazon teljesítménnyel mindkét versenyen helyezést ért el, akkor csak
egyik - a sportoló számára kedvezőbb - helyezés után adható pont.
3.2. „A” kategóriájúnak kell tekinteni azt a versenyt, amelyen legalább 4 külföldi nemzet
sportolói indultak és azt az Intéző Bizottság „A” kategóriájúnak minősítette.
3.3. „B” kategóriájúnak kell tekinteni azt a versenyt, amelyen legalább 3 külföldi nemzet
sportolói indultak.
3.4. A pontozást rallye és terep-rallye szakágban az abszolút sorrendben elért eredmény
alapján, a többi szakágban a csoport és / vagy divízióban elért eredmény alapján kell végezni.
3.5. Egy versenyző csak öt „A”, illetőleg „B” kategóriájú nemzetközi versenyen szerezhet
pontot, de ezek közül legfeljebb csak három lehet „B” kategóriájú. Az országos bajnokságban
elért helyezésért járó pontokat ezen felül kaphatják meg a sportolók.
3.6. Géposztályonként csak akkor lehet pontot szerezni, ha az értékelt versenyzők száma a
tizet meghaladta.
IV. KIVÁLÓ IFJÚSÁGI SPORTOLÓ
Kiváló ifjúsági sportoló minősítést szerezhet az a 21. évét be nem töltött sportoló, aki
korosztályában - junior vagy ifjúsági - az alábbi követelmények valamelyikét teljesíti:
¾ Világbajnokságon I-X.,
¾ Európa-bajnokságon I-VI.,
¾ FIA Zóna Trófeán I-III. helyezést ér el.
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