RSB Online Nevezés és Adminisztratív átvételi rendszer 2022
Alapelvek
Az RSB nevezési rendszerében nevezők tudnak regisztrálni, adatokat rögzíteni és nevezéseket leadni. Nevező
lehet minden Rally nevezői licenccel rendelkező MNASZ tag, vagy külföldi szövetség (ASN) nevezői licenccel
rendelkező tagja.
Személyek egyénileg nem tudnak regisztrálni és nevezést leadni, ezért kérjük a versenyzőket, hogy ne
regisztráljatok be önállóan a rendszerbe. Vegyétek fel a kapcsolatot a licencen szereplő egyesületetek
képviselőjével, a szabályok értelmében ő fogja intézni az adminisztrációt és kezelni a nevezéseiteket.
KIVÉTEL: Amatőr és Regularity kategóriákban a versenyzők önállóan tudnak nevezni regisztráció és
bejelentkezés nélkül. Amennyiben az éppen nevezhető verseny(ek)en van ilyen kategória kiírva, a főoldalon
található ’AMATŐR nevezés’ vagy ’REGULARITY nevezés’ gombbal érhető el az online nevezési lap.
A rendszerben a nevezőknek versenyzőket és versenyautókat kell regisztrálni. A regisztrált versenyzők és
versenyautók nem egy nevezéshez kötődnek, a későbbi versenyek nevezéséhez újra felhasználhatóak. Az
adatokat csak egyszer kell megadni, és később igény/szükség szerint módosítani. A rögzített és pontosan
karbantartott adatokkal az egyes versenyekre való nevezés gyorsan és egyszerűen elvégezhető.
A nevezés elküldése után különböző dokumentumok is feltöltendők a rendszerbe az adminisztratív átvétel
on‐line térben való lebonyolításához.
A rendszer engedélyezi a szabályok engedte határidőig a navigátor vagy a versenyautó cseréjét.

A rendszer működése és a nevezés menete
ADATOK
A rendszerben vannak kötelezően kitöltendő adatok, és vannak opcionálisak, amelyek az online
adminisztratív ellenőrzéshez és az automatikus gépátvételi lap elkészítéséhez adnak segítséget. A piros
kerettel jelölt adatmezők kötelezőek, a fekete keretűek opcionálisak (a kék keret pedig az épp aktuálisan
kijelölt/szerkesztett mezőt jelzi). Sok adatmező mellett elérhető a kitöltést segítő információ is (a ’?’ ikonra
kattintva).
NEVEZŐI REGISZTRÁCIÓ
A Nevező email‐címével regisztrálhat, de a korábbi években (2020‐21) már regisztrált felhasználók fiókjai
továbbra is elérhetőek változatlan belépési adatokkal (és természetesen a korábban felvitt adatok, feltöltött
dokumentumok is megmaradtak). Fontos, hogy akinek tavaly volt regisztrációja a rendszerben, az ne
regisztráljon be újra, hanem várja meg az aktiválást, mert különben nem fogja látni a korábban felvitt
versenyzőit és autóit! Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze a felvitt adatokat, és amennyiben
valami frissítésre vagy javításra szorul, akkor tegyétek ezt meg az első nevezés előtt.
Az újonnan regisztráló felhasználóknak (pl. idén bejegyzett új egyesület) a nevezői adatok kitöltése után fel
kell tölteniük az adott évre érvényes nevezői licencüket, vagy legalább az egyesületi MNASZ regisztrációt
igazoló dokumentumot. Bizonyítva ezzel, hogy a felhasználó jogosult az adott nevező egyesület nevében
eljárni, nevezést leadni.
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Ezt követően a rendszer Adminisztrátora a felhasználói fiókot jóváhagyja, amiről a rendszer egy automatikus
e‐mail üzenetet küld. A jóváhagyás után megnyílik a lehetőség a nevezések leadására (adatokat rögzíteni,
versenyzőket és autókat felvinni már a regisztrációt követően, a visszaigazolás nélkül is lehet).
FONTOS: a nevezési rendszerben való visszaigazoláshoz elegendő már az is, hogy az adott egyesület
elindította a nevezői licenc igénylését az MNASZ‐nél. Viszont a leadott nevezések érvényességéhez
szükséges, hogy a Szövetség felé az egyesület minden adminisztratív és financiális feltétele rendezésre
kerüljön (a nevezői licence ’Aktív’ státuszú legyen), ez legkésőbb a helyszíni adminisztratív átvételen
ellenőrzésre kerül.
Egy Nevezőhöz tartozhat több regisztráció is, pl. abban az esetben, ha a csapaton belül többen is kezelnek
nevezéseket (pl. külön csapatvezető kezeli az ORB és a Historic nevezéseket). Ilyen esetben mindegyik
felhasználó csak a saját fiókjában rögzített adatokat látja, függetlenül attól, hogy a másik fiók is ugyanahhoz
az egyesülethez tartozik.
KÜLFÖLDI NEVEZŐ
A külföldi ASN‐hez tartozó nevezők is tudnak regisztrálni saját országuk nevezői licencével, amelyet szintén
fel kell tölteni (ez külföldi versenyzők esetében előfordulhat, hogy megegyezik a versenyzői licenccel).
VERSENYZŐK REGISZTRÁLÁSA
Minden nevezni kívánt vezetőt és navigátort be kell regisztrálni versenyzőként a rendszerben.
A regisztráció során a kötelező adatokon túl több olyan adatot is meg lehet adni, amelyek segítik és gyorsítják
a helyszíni adminisztrációt (pl. a versenyzőkhöz tartozó személyes biztonsági felszerelések adatainak felvitele
opcionális, de ha ezek meg vannak adva, az automatikusan generált gépátvételi lapra rákerülnek).
Rögzíthető más egyesület tagja is a saját nevezői fiókunkban abban az esetben, ha kölcsönadással fog
versenyezni egy versenyen. A kölcsönadás MNASZ általi jóváhagyásának igazolását az adott versenyre való
nevezéshez kell feltölteni.
Lehetőség van arra is, hogy egy másik felhasználói fiók ’átadjon’ versenyzőket kölcsönadásra, vagy akár
véglegesen is (pl. új egyesület alapítása, vagy a versenyző átigazolt másik egyesülethez). Így nem kell a már
felvitt adatokat és feltöltött dokumentumokat újra berögzíteni. Ehhez az átadó nevezői fiókba bejelentkezve
kell az adott versenyző sorában a ’Módosít’ gombra kattintani, majd az oldal aljára legörgetve az ’Egyéb
műveletek’ részben értelemszerűen végrehajtható az átadás (vagy törölni is itt lehet egy versenyzőt, ha már
nem kezeljük a nevezéseit, és nem is kívánjuk másik felhasználónak átadni).
VERSENYAUTÓ REGISZTRÁLÁSA
Minden nevezni kívánt versenyautót be kell regisztrálni a rendszerben.
A regisztráció során a kötelező adatokon túl több olyan adatot is meg lehet adni, amelyek segítik és gyorsítják
a helyszíni adminisztrációt (pl. az autó biztonsági felszereléseinek adatai opcionálisak, de ha ezek meg vannak
adva, az automatikusan generált gépátvételi lapra rákerülnek).
Lehetőség van arra is, hogy egy másik felhasználói fiók ’átadjon’ versenyautót kölcsönadásra, vagy akár
véglegesen is. Így nem kell a már felvitt adatokat és feltöltött dokumentumokat újra berögzíteni. Ehhez az
átadó nevezői fiókba bejelentkezve kell az adott versenyző sorában a ’Módosít’ gombra kattintani, majd az
oldal aljára legörgetve az ’Egyéb műveletek’ részben értelemszerűen végrehajtható az átadás (vagy törölni is
itt lehet egy autót, ha már nem kezeljük a nevezéseit, és nem is kívánjuk másik fióknak átadni).
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NEVEZÉS MENETE
Amennyiben egy nevezőnek rögzítve van legalább 1 versenyzője és 1 versenyautója, illetve a nevezői licencét
feltöltötte és jóváhagyásra is került a fiókja, leadhat nevezést egy versenyre. (Alapesetben egy nevezéshez 2
versenyző szükséges természetesen, de a szabályok értelmében lehetőség van arra, hogy a navigátort
később, a nevezés leadása után, de legkésőbb a helyszíni adminisztratív átvétel kezdetéig nevezzük meg.)
A nevezés menete egyszerű, a kiválasztott versenyzők és versenyautó mellett a kívánt bajnokságot,
géposztályt, kupát kell megjelölni, majd a ’Tovább’ gombra kattintani.
FONTOS: a nevezés ekkor még nincs leadva, elküldve! Csak az adatok áttekintése és a feltételek elfogadása
után, a 2.oldal alján a ’Nevezés elküldése’ gombbal válik véglegessé!
A nevezés véglegesítése előtt minden adat áttekinthető, módosítható, és visszamenthető a versenyzőkhöz
és autókhoz regisztrált adatok közé a későbbi felhasználás céljára.
A beküldés előtt nyilatkozni kell az adatok valódiságáról az alsó checkbox bejelölésével. A nevezés
elküldésével a nevező felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a megadott adatok valósak, illetve
kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokban esetleg bekövetkező bármely változást legkésőbb a helyszíni
adminisztratív átvételen bejelenti.
A nevezés elküldése után a kötelezően megadott adatok már nem javíthatók, bővíthetők, viszont az
opcionális adatok igen (az adott nevezés sorában a ’Kezelés’ gombra kattintva).
A navigátor vagy versenyautó (csak az eredeti géposztályon belül!) cseréje külön opcióként végezhető el a
megfelelő gombokkal; illetve a nevezés szabályszerű lemondása is lehetséges az oldal alsó részén.
NEVEZÉSI LAP
Az RVSZ szabályai alapján a versenyzőknek a Nevező által aláírt nevezési lappal kell rendelkezniük, amelyet a
helyszíni adminisztratív átvételen (itiner‐átvétel) le kell adniuk. A rendszer a megadott adatokból
automatikusan legenerálja a nevezési lapot, amelyet a nevezést visszaigazoló e‐mail mellékleteként kiküld a
nevező és a két versenyző megadott e‐mail címére.

Online adminisztratív ellenőrzés
A rendszerbe feltöltött nevezési adatok és dokumentumok alapján az adminisztratív átvétel vezetője előzetes
ellenőrzést végez (akár több körben). A rendszer minden ellenőrzés eredményéről automatikus e‐mailt küld
a nevező és a versenyzők megadott e‐mail címére.
Amennyiben minden adminisztratív feltétel rendben van, a helyszíni ellenőrzésen (itiner‐átvétel) már csak az
aláírt nevezési lapot és az érvényes vezetői engedélyeket kell bemutatni.
Ha valami nem megfelelő, a nevező és a versenyzők hiánypótlási értesítést kapnak a megadott e‐mail
címükre, és a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat fel kell tölteni a felületen keresztül. Lehetőség
van arra is, hogy a versenyzők (csak az adott, saját nevezésükhöz) saját maguk töltsenek fel dokumentumokat
a hiánypótlási értesítő e‐mailben kiküldött egyedi link segítségével, csökkentendő a csapatvezetők
adminisztratív terheit.
FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK
A rendszer az alábbi formátumú fájlokat képes fogadni: PDF, JPG, PNG. A fájlok maximális mérete 8 MB.
Kérjük, hogy minden esetben érvényes (erről a feltöltés előtt nyilatkozni is kell a checkbox bejelölésével) és
jól olvasható dokumentumokat töltsetek fel.
RSB Online Nevezés és Adminisztratív átvételi Rendszer 2020‐2022












Versenyzői licencek: csak abban az esetben kell feltölteni, ha a versenyző nem az MNASZ‐nél vált
licencet (külföldi versenyző). Az MNASZ licenceket a licenc‐adatbázisból való lekérdezéssel ellenőrzi
az adminisztratív személyzet. Ha licencre vonatkozó hiánypótlási felhívás érkezik, az azt jelenti, hogy
az MNASZ‐tól lekérdezett adatok alapján a versenyző licencigénylése még nincs jóváhagyva.
Rajtengedély: csak külföldi versenyző (nem MNASZ által kiállított licenc) esetén, a licencét kiállító
ASN‐től (nem szükséges, ha a licenc magában foglalja az állandó rajtengedélyt külföldi versenyekre).
Egyesületi kölcsönadási jóváhagyás: csak abban az esetben szükséges, ha a versenyző licencén
szereplő egyesülete nem egyezik meg a nevezést leadó egyesülettel. Ekkor a kölcsönadás MNASZ
általi jóváhagyását igazoló dokumentumot kell csak feltölteni (a kérelmet nem).
A versenyautó legalább a verseny végéig érvényes forgalmi engedélyének mindkét oldala.
Átengedő nyilatkozat az autó tulajdonosától a vezető részére: csak abban az esetben, ha a vezető és
a tulajdonos nem egyezik meg (szükséges viszont pl.: ha az autó tulajdonosa a vezető családtagja, ha
az autó tulajdonosa a nevező egyesület, ha az autó tulajdonosa a versenyző cége, stb.).
A versenyautóra vonatkozó, legalább a verseny végéig érvényes felelősségbiztosítás kötvénye (több
oldal is lehet) ÉS a biztosítási díj befizetését igazoló dokumentum.
A versenyautó gépkönyvéből az alábbi információkat tartalmazó oldalak: alapadatok (márka, típus,
stb.); tulajdonos; érvényesség.

Visszajelzés, kapcsolat
Amennyiben a rendszer működésével kapcsolatban bármilyen problémát tapasztaltok, illetve kérdés vagy
észrevétel merül fel, állunk rendelkezésre a rally@chronomoto.hu e‐mail címen. 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.

SIKERES SZEZONT, JÓ VERSENYEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
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