
 

MNASZ Tehetséggondozó Program 

Pirelli-Autogumiplaza Fiatal Raliversenyzők Támogatása 

 

A program célja: 

Az ORB-ben teljes idényt teljesítő 3 fiatal versenyző kiemelt támogatása oly formában, hogy számukra 

vissza nem térítendő támogatásként Pirelli versenyabroncsokat biztosítsunk, valamint a pályázatot 

elnyerő versenyzőket kiemelt szakmai támogatásban részesítsük fejlődésük elősegítése érdekében. 

A pályázatban elnyerhető gumiabroncsokat a Pirelli Hungary Kft és a Mez & Mol Kft biztosítja. 

A programban az alábbi támogatásokra lehet pályázni, melynek összértéke bruttó 5,8 millió forint: 

• 2 db R5-ös autó esetén 16 db 18”-os aszfalt (száraz felületre) abroncs/autó 

• 1 db Mitsubishi autó esetén 8 db 18”-os aszfalt (száraz felületre) abroncs 

Pályázati feltételek: 

Pályázni csak az alábbiaknak megfelelő, és az alábbi feltételeket elfogadó vezető versenyzőknek lehet: 

• csak az 1991-ben, vagy az után született vezető versenyzők pályázhatnak, 

• a pályázónak minimum 2 év Rally2, ORB, vagy ORC tapasztalattal kell rendelkeznie. 

• A pályázó kijelenti, hogy 

− 2019-ben teljes évadot kíván teljesíteni (min. 6 verseny) az ORB vagy ORC mezőnyében, 

− 2019-ben minden olyan versenyen, melyen rajthoz áll, kizárólag Pirelli abroncsokat 

használ (az ORB és ORC versenyen kívül, különös tekintettel a Baranya Kupa, a Mikulás 

Rally és a Szilveszter Rally versenyeken), 

− a versenyautó négy sarkán minden versenyen elhelyezi az Autogumiplaza által 

biztosított Pirelli matricákat, 

− a versenyek ideje alatt navigátorával együtt viseli az Autogumiplaza által biztosított 

Pirelli pódiumsapkát (különös tekintettel a rajt és céldobogók alkalmával, valamint 

interjúk alatt), 

− az interjúkban, nyilatkozatokban és beszámolókban pozitívan kiemeli az MNASZ 

Tehetséggondozó illetve Autogumiplaza-Pirelli tehetséggondozó programot, valamint a 

Pirelli abroncsait. 

− Jelen pályázathoz tartozó etikai kódex vállalása 

Etikai kódex: 

A versenyzők, navigátorok és a hozzájuk tartozó csapat minden tagja vállalja, hogy betartja az Etikai Kódex 

feltételeit minden egyes rali futam során, ideértve a pályabejárást, magát az eseményt, a versenyzői 

eligazításokat, értekezleteket, a dobogón rendezett díjkiosztó és díjátadó ünnepségeket, valamint minden 

nyilvános megjelenést, mely összefüggésbe hozható jelen pályázattal. 

A jelentkezési lap aláírásával minden versenyző kijelenti, hogy … 

1. autója megfelel az adott versenyre vonatkozó Technikai Szabályzatnak, 

https://www.autogumiplaza.hu/


 

2. az MNASZ előírásait, szabályait betartja, 

3. az egyes futamok szervezői által kialakított konkrét időbeosztást betartja, 

4. tiszteletben tartja a rali futam útvonala mentén élő embereket és azok tulajdonait, valamint más 

úthasználókat, 

5. tiszteletben tartja versenyzőtársait, 

6. tiszteletben tartja az Autogumiplaza (Mez&Mol Kft.), a Pirelli, az MNASZ tisztségviselőit és 

képviselőit, valamint a rali futamok szervezőit. 

Általánosabb értelemben, semmilyen olyan jellegű tevékenység nem megengedett, amely sérti az 

Autogumiplaza és a Pirelli jó hírét, annak vezetősége vagy termékei hírnevét, továbbá a versenyzők és a 

futam szervezői, valamint az MNASZ vagy a FIA képviselői között fenntartott szabályszerű kapcsolatokat.    

A pályázatból való kizárás okai: 

Az Etikai Kódex megsértése esetén MNASZ fenntartja a jogot arra, hogy kizárja az adott versenyzőt az 

MNASZ – Pirelli - Autogumiplaza Fiatal Raliversenyzők Támogatása programból! 

A pályázati kiírásban rögzített feltételek és vállalások nem teljesülése a pályázatból történő azonnali 

kizárást von maga után. 

Támogatásban megadott abroncsok átvétele: 

A pályázók által elnyert versenyabroncsok első fele a 2019-es versenyévad második teljesített ORB/ORC 

futamát követően, majd a második fele az ötödik teljesített futamot követően vehető át. 

A pályázatra történő jelentkezés: 

A programra a meghirdetést követő 10 napon belül lehet jelentkezni, a kitöltött és aláírt jelentkezési lap 

elküldésével a pirelliversenyabroncs@gmail.com és a palyazat@mnasz.hu címre. Minden jelentkezést 

visszaigazolunk és az elbírálás után minden jelentkezőt értesítünk annak eredményéről. 

A pályázatok elbírálása: 

Az elbírálásban részt vesznek az Autogumiplaza, a Pirelli munkatársai, valamint az MNASZ RSB képviselője 

és az MNASZ Tehetséggondozó Program Kuratóriuma melyet a Kuratórium Elnöke képvisel. 

A pályázatok elbírálásban a 2019-es versenyévad rövid bemutatásánál és az egyéb vállalásoknál tett 

nyilatkozat tartalma, illetve a korábbi eredmények döntenek. (média megjelenések vállalása, 

rendelkezésre állás, hazai és nemzetközi partnerek megjelölése stb.) 

Kötelező elemek: 

A jelentkezésnek (pályázatnak) tartalmaznia kell az adott vezető versenyző nevét, a kategória 

megnevezését, ahol 2019-ben indulni akar, születési dátumát, MNASZ licence számát. A pályázatban be 

kell mutatnia a 2019-es évre összeállított programját (tervek, versenyek, versenyautó típusa, navigátor 

neve stb.), valamint a fentieken kívüli esetleges egyéb vállalásokat (pl.: média megjelenések, évente max. 

5 fő teszten történő autóztatása, stb.). Nyilatkoznia kell a fenti feltételek minden pontjának elfogadásáról. 
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MNASZ Tehetséggondozó Program 

Pirelli-Autogumiplaza Fiatal Raliversenyzők Támogatása 

Jelentkezési lap 

Vezető versenyző   Navigátor   

Születési hely, dátum     

Licenc szám     

Lakcím     

Telefonszám     

E-mail cím     

Versenyautó típusa   

Géposztály/Bajnokság   
Tervezett versenyek 
2019-ben   

  
A 2019-es év rövid 
bemutatása:  
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb vállalások:   

  

  

 

Versenyző kijelenti, hogy a MNASZ Tehetséggondozó Program - Pirelli-Autógumiplaza Fiatal 
Raliversenyzők Támogatása minden feltételét megértette és azokat elfogadja. 

Vezető versenyző ezt a nyilatkozatot, mint pályázó egyedül teszi meg, de ezek a feltételek mindenkori 
navigátorára is egyaránt vonatkoznak. 

 

Kelt:…………………………………………………….   Aláírás:………………………………………………………… 

 

https://www.autogumiplaza.hu/

