FRISSÍTVE: 2021.02.25. (új információk piros színnel)
Kedves Felhasználóink!
A 2020‐as szezon tapasztalatai alapján néhány javítást és fejlesztést végeztünk az online nevezési
rendszeren, amelyben már elérhetőek a megszokott funkciók (nevező, versenyző és versenyautó
regisztrációja, dokumentumok feltöltése). Illetve megnyílt a nevezés a 2021‐es szezon első versenyére, az
Orfű Rally‐ra is, ami a Historic, Rally2 és Rally3 mezőnyöknek bajnoki forduló, az ORB‐ORC kategóriáknak
pedig tesztfutam lesz.
Ami nem változott:


A rendszer elérhetősége: https://rally.chronomoto.hu



Nevezői belépés:
‐ A tavalyi évben nevezőként regisztrált felhasználóink hozzáférése változatlan belépési
adatokkal elérhető. A versenyzők és autók kezelése minden meglévő felhasználói fiókban
működik, nevezés leadásához viszont legalább beadott nevezői licencigénylés szükséges az
idei évre az MNASZ e‐ügyviteli rendszerben (az adatokat 1‐2 naponta emeljük át). Fontos,
hogy akinek tavaly volt regisztrációja a rendszerben, az ne regisztráljon be újra, hanem várja
meg az aktiválást, mert különben nem fogja látni a tavaly felvitt versenyzőit és autóit!
‐ Amennyiben új igénylésről van szó (tavaly nem volt licence az adott nevezőnek a Rally
szakágban, vagy nem regisztrált be az online nevezésbe), akkor kérjük regisztráljatok be a
felületen nevezőként az ’Új regisztráció’ menüponttal. Ha a nevezői licencszám még nem
ismert, helyette az MNASZ e‐ügyvitelben a nevezői licenc igénylésekor kapott igénylési
azonosítót kell megadni. Az adatok alapján 1 napon belül visszaigazoljuk a regisztrációt, és
innentől kezdve lesznek elérhetők a nevezési rendszer további funkciói.



A rendszerben rögzített versenyzők és versenyautók megmaradnak az idei évre is.
Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze a felvitt adatokat, és amennyiben valami
frissítésre vagy javításra szorul, akkor tegyétek ezt meg az első nevezés előtt, hogy az
adminisztratív átvételeken idén is gördülékenyen menjen minden.



A tavaly feltöltött dokumentumok (forgalmi engedély, biztosítás, átengedő nyilatkozat) közül azok,
amelyek legalább az első versenyig (márc. 14.) érvényesek, átkerültek az idei adatbázisba, és
továbbra is felhasználhatók.



A nevezéseket továbbra is a nevező (egyesület) képviselőjének kell leadni a rendszerben a
szabályokkal összhangban, tehát a versenyzők önállóan nem tudnak nevezni.



rally@chronomoto.hu e‐mail címünkön állunk rendelkezésetekre a rendszer működésével
kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal. Viszont fontos tudni, hogy ez a cím nem a rendezőhöz,
vagy az adminisztratív csapathoz tartozik, tehát pl. a nevezési díj beérkezésével vagy a
dokumentumok megfelelőségével kapcsolatban ne erre írjatok.
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Ami újdonság és fejlesztés 2021‐re:


Opcionális adatok és dokumentumok feltöltése egyedi linkkel: Ahogy eddig is, minden leadott
nevezésről egy automatikus e‐mail értesítést kap a nevező, illetve a két versenyző is a beregisztrált
e‐mail címükre. A versenyzőknek kiküldött e‐mail mostantól tartalmaz egy egyedi linket, amellyel
csak az adott nevezéshez tartozó opcionális adatok frissíthetők, illetve a szükséges dokumentumok
feltölthetők a versenyzők által is. Tehát a nevező képviselőjének elegendő a nevezést beküldeni a
minimálisan szükséges adatokkal, és az opcionális adatok (biztonsági felszerelések, ruházat, stb.)
megadását, illetve a dokumentumok feltöltését intézhetik utána a versenyzők is. Bízunk benne,
hogy ezzel csökkenteni és egyszerűsíteni tudjuk a nevezők adminisztrációs terheit. De
természetesen a nevező továbbra is tud rögzíteni minden adatot, illetve feltölteni a
dokumentumokat az eddig megszokott módon.
Kérjük ellenőrizzétek a versenyzőitekhez megadott e‐mail címeket, hogy a visszaigazoló e‐mailek
biztosan célba érjenek! Az e‐mail címeket értelemszerűen csak a nevezők tudják módosítani.



Dokumentum‐feltöltés: jobban áttekinthetővé tettük a feltöltő felületet, illetve a
dokumentumokhoz meg kell adni a feltöltéskor az érvényességi idejüket is (ha van). Ez lehetővé
teszi azt, hogy a több versenyre érvényes dokumentumok (pl. forgalmi engedély, teljes évre szóló
autó‐kölcsönadási igazolás) automatikusan hozzárendelődjenek a nevezésekhez mindaddig, amíg
az érvényességük le nem jár. Kérjük, hogy figyeljetek a lejárati dátumok pontos megadására!



Kapcsolatot teremtettünk a nevezési felület és az MNASZ licenc‐adatbázisa között, így az MNASZ
által kiadott licencek érvényességét automatikusan ellenőrizni tudjuk a rendszerben. Ezért csak
azokat a licenceket kell feltölteni, amelyeket másik (külföldi) szövetség állított ki.



Versenyzők átmozgatása: elérhető három új funkció a versenyzők kezelésénél (az oldal alján
található ’Egyéb műveletek’ részben):
‐ Véglegesen átadható a versenyző egy másik nevezőnek, ha az idei évre más egyesületnél
váltott licencet. Ekkor az adatai átkerülnek az új nevezőjéhez (az egyesülete is változik).
‐ Kölcsönadásra átadható a versenyző, ha az egyesülete nem változott, de egy adott versenyre
másik nevező nevezné. Ekkor az átadó és a fogadó nevezőnél is egyaránt elérhető lesz.
‐ Törölhető a versenyző, ha sem megtartani, sem átadni nem szeretnénk.
Ezeket a műveleteket mindig a versenyző eddigi nevezője tudja indítani, akinél az adatok vannak.
A versenyautók esetében hasonlóképpen működik a dolog.



Rally3 nevezés: az idei évtől ez a mezőny is az online felületen keresztül fog nevezni, így kérjük az
érintett egyesületeket, hogy a hozzátok tartozó Rally3‐as versenyzőket és autóikat is
szíveskedjetek beregisztrálni, illetve a nevezéseiket kezelni a rendszerben.

A rendszer működésével kapcsolatos kérdések, problémák tekintetében állunk rendelkezésetekre a
rally@chronomoto.hu e‐mail címen.

Rally‐ban és sikerekben gazdag 2021‐es szezont kívánunk mindenkinek!
Üdvözlettel:
Chronomoto / Rally online nevezés team
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