RSB Online Nevezés és Adminisztratív átvételi Rendszer 2020
Alapelvek
Az RSB nevezési rendszerében Nevezők tudnak nevezni. Nevező lehet minden Rally nevezői licenccel
rendelkező MNASZ tag vagy külföldi ASN nevezője.
A rendszerben a Nevezőknek Versenyzőket és Versenyautókat kell regisztrálni. A regisztrált
Versenyzők és Versenyautók későbbi versenyek nevezéséhez újra felhasználhatóak, az adatokat csak
egyszer kell megadni és később igény szerint módosítani.
Egy versenyre való nevezés menete egyszerű, csak meg kell jelölni melyik regisztrált versenyző lesz a
Vezető, a Navigátor és melyik Versenyautóval indulnak majd az eseményen.
A nevezés elküldése után dokumentumok is feltölthetők a rendszerbe az adminisztratív átvétel on‐
line térben való lebonyolításához.
A rendszer engedélyezi a szabályok engedte határidőig a navigátor vagy a versenyautó cseréjét

A nevezés pontos menete és a rendszer működése
ADATOK
A rendszerben vannak kötelezően megadott adatok és vannak olyanok, amelyek az Online
Adminisztrációhoz és az automatikus gépátvételi lap elkészítéséhez adnak segítséget. A piros keretű
adatok kötelezőek, a feketék opcionálisak.
Sok adatmező mellett elérhető információ a kitöltést segítve (a ? ikonra kattintva).

NEVEZŐ REGISZTRÁCIÓ
A Nevező email címével regisztrálhat, de a rendszer első használata előtt minden MNASZ tagnak
(Rally szakág) automatikusan elkészítettük a felhasználóját az MNASZ‐hez leadott hivatalos email
címéhez, amelyhez egy automatikus jelszót is küldtünk az adott emailre.
Egy Nevezőnek lehet több regisztrációja, arra az esetre, ha a csapaton belül más‐más kezel
nevezéseket. Ez esetben a később rögzített adatok csak a saját felhasználó alatt látszanak.
(Pl. külön csapatvezető kezeli az ORB és a Historic nevezéseket az egyesületen belül)
Az ilyen hozzáadott Nevező esetén is szükség van a Nevezői licenc feltöltésére, bizonyítva, hogy ez az
újonnan regisztrált email is az adott Nevezőhöz tartozik.
A Nevezői licenc feltöltését mindenkinek el kell végezni és azt az Adminisztrátor jóváhagyja. Amíg ez
a jóváhagyás nem történik meg nem lehet Versenyre nevezni, csak Versenyzőt és Versenyautót
regisztrálni.
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KÜLFÖLDI NEVEZŐ
A külföldi ASN‐hez tartozó Nevezők tudnak regisztrálni saját országuk nevezői licencével, amelyet
szintén fel kell tölteni (ez külföldi versenyzők esetében előfordul, hogy megegyezik a versenyzői
licenccel).

VERSENYZŐ REGISZTRÁCIÓ
Minden Vezető és Navigátor Versenyzőnek számít a rendszerben.
A regisztráció során több olyan adatot lehet megadni, amely nem csak a Nevezéshez szükséges,
hanem az Online Adminisztratív átvételt is segíti.
A Versenyző regisztrációja után a licencének a feltöltése szükséges.
Rögzíthető más Egyesület/Kft. tagja is a saját Nevezőnk alá abban az esetben, ha kölcsönadással fog
versenyezni egy versenyen. A kölcsönadás MNASZ igazolását az adott versenyre való nevezéskor kell
feltölteni.
A versenyzőkhöz tartozó személyes biztonsági felszerelések adatai a Gépátvételhez szükségesek, de
kitöltésük opcionális.

VERSENYAUTÓ REGISZTRÁLÁSA
A versenyautó adatai közül több kötelező és több opcionális.
A szabályok szerint versenyautó cserélhető az adott géposztályon belül a nevezési zárlat után is a
szabályban/versenykiírásban megadott időig. A rendszer ezt lehetővé teszi, de ez esetben az Online
Adminisztráció újra vizsgálni fogja a feltöltött dokumentumokat.

NEVEZÉS MENETE
Amennyiben egy Nevezőnek van legalább 2 Versenyzője, 1 Versenyautója, illetve a Nevezői licencét
feltöltötte és jóváhagyásra is került, nevezhet egy versenyre.
A Nevezés menete egyszerű, a kiválasztott Versenyzők és Autó mellett a kívánt bajnokságot,
géposztályt, kupát vagy kupákat kell megjelölni.
A nevezés véglegesítése előtt minden adat áttekinthető, módosítható és visszamenthető a
versenyzőkhöz és autókhoz regisztrált adatok közé a későbbi felhasználás miatt.
A beküldés előtt nyilatkozni kell az adatok valódiságáról az alsó checkbox bejelölésével.
A nevezés elküldése után a kötelezően megadott adatok már nem javíthatók, bővíthetők.
A navigátor vagy versenyautó csere külön opcióként tehető meg és a nevezés szabályszerű
lemondása is lehetséges.
Az opcionális adatok később is kitölthetők, a nevezés elküldése után is (pl. biztonsági tartozékok
számai, lejáratai).

RSB Online Nevezés és Adminisztratív átvételi Rendszer 2020

A nevezéshez csak akkor kell feltölteni dokumentumot, amennyiben van kölcsönvett Versenyző, vagy
szükséges külföldi ASN‐től rajtengedély.

NEVEZÉSI LAP
Az MNASZ szabályai alapján a versenyzőknek a Nevező által aláírt nevezési lappal rendelkezniük kell,
amelyet az Adminisztratív átvételen le kell adniuk.
A rendszer automatikusan Nevezési lapot generál, amelyet a megadott emailre küld ki.
Ez a funkció jelenleg nem automatikus, a nevezés után néhány napon belül várható.
Ezután kérjük nyomtatni és cégszerűen aláírni.

ONLINE ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL
A rendszerbe felöltött dokumentumok, adatok és nevezések alapján a Versenytitkár ezeket ellenőrzi
és a nevezés Státuszát beállítja.
A fő státusz négy részből áll:
‐ Nevezés során megadott Versenyzői adatok megléte és megfelelősége
‐ Nevezés során megadott Autó adatok és dokumentumok megléte és megfelelősége
‐ Nevezési díj rendezettsége
‐ Versenytitkári megjegyzés a hiányokról, pontosításokról
Amennyiben minden megfelelő, akkor kerül a fő státusz RENDBEN/ZÖLD állapotba.
A státusz változásáról mindig email értesítést küld a rendszer. Kérjük rugalmas együttműködéseteket.

VISSZAJELZÉS
Amennyiben kérdés vagy észrevétel felmerül a működéssel kapcsolatban, állunk rendelkezésre a
rally@chronomoto.hu emailen.
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