A szabályzaton a szervezőség a bajnokság megkezdéséig változtathat. Az itt leírtak
addig irányadónak tekinthetőek.
Technikai keretrendszer
A bajnokság technikai keretrendszerét a Rallysimfans plugin adja. A szabályok és a plugin
NEM teszik lehetővé az offline mód használatát. Ezen kívül a plugin változó technikai
képességeinek függvényében a bajnokság közben is jelentős, akár szabályváltozással járó
módosulások lehetnek a játékmenetben.
Bajnokság hossza és értékelés
2012-ben egy sorozaton belül 2 bajnokságot indítunk: Az egyik egy „Nyílt Magyar RBR
Bajnokság” és egy „7.MRBR Bajnokság”.A kettő közti alapvető különbség az engedélyezett
kategóriák közt van.Az „Abszolút Magyar Bajnok”-i címért való küzdelemből a WRC00-11
valamint az A8-as autók kivonásra kerültek.Akik mégis ezen autókat választják kizárólag a
„Nyílt Magyar RBR Bajnokság”-ba nevezhetnek.
A bajnokság 12 fordulóból áll. A bajnokság 2012.február 1-sején kezdődik. A versenynaptár a
szabályzattól külön megtekinthető.
A magyar RBR bajnokság pontozási rendszere azonos a 2009/10-es szezonban használttal.
A 12 versenyből év végén, minden versenyző 10 legjobb eredménye határozza majd meg
az év végi helyezéseket, tehát az évben 2 verseny „mínuszolásra kerül”.
A csapatbajnokság idén is meghirdetésre kerül. Maximálisan 3+1 (csapatkapitány) fő alkothat
egy csapatot, és egy fordulóban a két legjobb eredményt elért pilóta eredménye számít. A
csapattagoknak azonos autó kategóriában kell indulniuk. A csapat elhagyása esetén
értelemszerűen csak az egyéni pontokat viszi magával a versenyző, szóval érdemes már az
elején jó döntést hozni.
Egyéni indulásra is van lehetőség csapattagság nélkül, így a versenyző eredményei csak az
egyéni értékelésben számítanak.
Pontozás
A Magyar Bajnokság értékelésébe csak magyar ajkúak szerepelhetnek, míg a külföldi
versenyzők külön, egy erre a célra kialakított abszolút értékelési rendszerben szerezhetnek
pontot. A „magyar ajkúak” vizsgálata a plugin oldalon, a versenyző profiljában megadott,
nemzetiséget feltüntető zászló alapján lesz ellenőrizve! Mindenki figyeljen oda, hogy a
megfelelő nemzetiséget jelző zászlót adja meg a profilja kitöltésénél!
2012-ben is külön értékeljük, mondhatni külön választjuk az R1 (első osztály) és R2
(másodosztály) mezőnyét. Ezt egy Licence szabállyal kívánjuk megvalósítani. Az előző OB
idényben bajnoki pontot szerző versenyzők automatikusan megkapják a Licence A-t és csak
az R1-ben indulhatnak. Aki már rendelkezik legalább 5000 versenykilométerrel a Plugin
Online rendszerében, ám még eddig nem sikerült Bajnoki pontot szerezniük, azoknak a
rendszer, a regisztrációjuk alkalmával felajánl egy választási lehetőséget, hogy a versenyző
R1-ben, vagy pedig R2-ben szeretne az idény folyamán versenyezni! Ezt jól gondolja majd át
mindenki, mert az idény során változtatásra nincs lehetőség! Akik megkapták a Licence A
jogosítványt az előző évben szerzett pontjaik miatt, Ők a rajtszámaik alapján tudják ezt
ellenőrizni (1-200-ig terjedő rajtszámok). Akinek még nincs regisztrált OB pontja, és még a
kellő számú Online versenykilométerrel sem rendelkezik, (új regisztrálók is ide tartoznak), ők
csak az R2 (másodosztály) értékelésébe számítanak be, ők B Licence-el fognak rendelkezni.
A Licence B-s jogosítványt az idény végén lehet cserélni Licence A-ra az eredményektől
függően (kell regisztrált pontot szereznie a versenyzőnek, vagy a kellő számú
versenykilométert el kell érnie).
Holtverseny: Az összesített pontjaikat kitevő versenyek abszolút értékelésében elért több első,
második, harmadik, stb. helyezés a döntő. Kiemelt kategóriákban a legjobb abszolút helyezés
a döntő. Csapatoknál ugyanez, de versenyenként csak a legjobb versenyző eredménye számít.
Amennyiben holtverseny alakul ki egy bajnoki futamon, az a versenyző tekintendő

győztesnek, aki az első gyorsasági szakaszon a jobb időeredményt érte el. Amennyiben ez
nem elegendő a holtverseny eldöntéséhez, úgy a második, harmadik, stb. gyorsasági
szakaszok eredményét kell figyelembe venni.
Autók és kategóriák:
„Nyílt Magyar RBR Bajnokság” kategóriái:
WRC : 04-11
A : wrcc- A8
N:
N4-S2000
FWD
H
(Az „N”, „FWD”, és a „H” kategóriába kizárólag külföldi nevezést fogadunk el !!)
„7.MRBR Bajnokság” kategóriái:
R1:
N4-S2000
A7-R3
S1600-N3
H
R2:
N4-S2000
FWD
H
A másodosztályban a WRC és az A8 autók szintén nem használhatóak.
A versenyzőknek a nevezés során 2 kategóriát megjelölni, ellenben fontos változás idén, hogy
a meghirdetett 12 fordulóból az utolsó 3-at, azaz a 10-11-12.fordulót abban a kategóriában
kötelező futni, amiben a 9.-et teljesítette, illetve elkezdte (ha nem indult a 9.fordulóban, akkor
azt a fordulót nézve, ahol utoljára indult). EZEN SZABÁLY BE NEM TARTÁSA ESETÉN
AZ UTOLSÓ 3 FORDULÓBÓL KIZÁRJUK AZ ADOTT VERSENYZŐT !!!
A kiemelt kategóriában a versenyzők egyénileg mind az abszolút, mind a kiemelt kategórián
belül elért helyezésük szerint értékelődnek (a kategóriának megfelelő pontozás szerint).A
csapatverseny szempontjából minden kiemelt kategória külön kerül értékelésre az OB-n, így
mindenkinek a saját belátásán és önértékelésén múlik, hol kíván indulni és érzi, hogy
eredményesen tud szerepelni.
Kérjük a résztvevőket, alaposan fontolják meg, hogy melyik kategóriában kívánnak részt
venni, hogy már az első versenytől elkezdhessék a pontvadászatot.
Fordulók
Egy forduló 1 rallyból áll, mely 4 versenynapot (leg) tartalmaz. A verseny szerda 00:00-tól
kedd 23:59-ig tart, viszont az első 3 versenynap (leg) vasárnap 23:59-kor lezárul, tehát hétfőn
és kedden már csak az utolsó (4.) versenynap (leg) teljesíthető.
Idén 2 fordulót, (hozzávetőlegesen) 1.5x távval és 1.5-es szorzóval rendezünk meg.
Szigorú szabály, de a csalások kiküszöbölése érdekében szükséges, hogy a rally
újrakezdésére nincsen lehetőség, ha a versenyző kiesik programhiba miatt az a saját
technikai gondja. A rally technikai hiba miatti folytatásának egyetlen támogatott módja, ha a
szakasz betöltése közben, a szakasz végén, a beérkezés után, ill. két szakasz közben fagy
le/lép ki a program. Ebben az esetben a szerver regisztrálta a szakasz teljesítését, ill. még nem
jegyezte fel az új indítását. Ilyenkor rövid ideig (6 perc) még lehetőséget biztosít a plugin arra,
hogy a megszakadt rallyt folytatni tudja a versenyző. A megszakadt rally az Online

Rally/Continue Rally menüben érhető el. Ugyanakkor a rally folytatása nem befolyásolja az
éppen esedékes szakasz előtti szerviz lehetőségeket. Amennyiben nem lehet a szakasz előtt
beállítást váltani akkor az általa utoljára használt setuppal kell teljesíteni a
szakaszt(/szakaszokat), a folytatás ténye miatt változtatásra nincsen lehetőség.
ESETLEGES SZERVER HIBA\LEÁLLÁS ESETÉN: HA AZ ADOTT FORDULÓ
NYITVATARTÁSA IDEJE ALATT TÖRTÉNIK,VISZONT A NYITVA TARTÁS
IDEJÉNEK AZ 50%-ÁT NEM HALADJA MEG,AKKOR A FORDULÓT ÉRVÉNYESNEK
TEKINTJÜK !!!ESETLEGES TELJES SZERVER KIESÉS ESETÉN A FORDULÓT
TÖRÖLJÜK VAGY KÉSŐBBI IDŐPONTBAN RENDEZZÜK MEG.
Idén egy új szabály, a Szuperrally szabály kerül bevezetésre. Ennek értelmében, aki egy
versenynapon bármelyik gyorsasági szakaszon bármilyen okból kiesik, a versenynap további
részére minden szakaszon egy megállapított időt kap, és a versenyt a következő versenynapon
folytathatja (ha még van versenynap).
Közvetlenül a gyorsaságik után mindenkinek lehetősége van kommentárt írnia az éppen
szerzett tapasztalatairól, élményeiről.
Vezetés közben lehetőség van a pause funkció használatára. Ez nem von magával se
időbüntetést, se kiesést, tehát pause esetén épp úgy folytatható a verseny, mint a játék normál
quick race módjában. A pause funkciónál viszont vigyázni kell rá, hogy kb. fél óra után lejár a
login a szerverre. Ezért javasolt csak rövid ideig, max. 10-15 percig használni, illetve a
szakaszok között sem tölteni több időt.
Replayek mentése
A plugin minden egyes gyorsasági után automatikusan elmenti az adott szakasz ismétlését.
Ezen replay-eket a versenyzők kötelesek megtartani egészen a következő bajnoki forduló
megkezdéséig. Az adott forduló összes pontszerző versenyzője köteles elküldeni a forduló
összes visszajátszását az obrepik@gmail.com e-mail címre, amit a verseny befejezését követő
péntek éjfélig tehet meg, ellenkező esetben a szervezők a kiszabható maximális időbüntetéssel
sújtják az illetőt (+999MP)!!! Az adott versenyzők onnan tudnak meggyőződni arról, hogy
megérkezett a szervezőséghez a kért replay-csomag, hogy kapnak egy visszaigazoló mailt!
Amíg ez a mail nem érkezett meg, a szervezőséghez sem érkezett meg a kért replay!! Erre
figyeljen mindenki, ilyen esetekben érdemes újra elküldeni a replay-eket, ameddig meg nem
érkezik a visszaigazolás!
Versenytáv és Szervizpark
A rally gyorsasági szakaszainak össztávja csak szakaszok számában kerül meghatározásra,
ami 21ss. Ez alól természetesen kivétel a 1.5 szorzós versenyek, ott 26 ss kerül
megrendezésre.
1-szeres szorzójú futam:
1. leg: 4ss (2 - szervizpark - 2)
2. leg: 5ss (3 - szervizpark - 2)
3. leg: 6ss (3 - szervizpark - 3)
4. leg: 6ss (3 - szervizpark - 3)
1.5-szeres szorzójú futam:
1. leg: 6ss (3 - szervizpark - 3)
2. leg: 6ss (3 - szervizpark - 3)
3. leg: 7ss (4 - szervizpark - 3)
4. leg: 7ss (4 - szervizpark - 3)
A szervizparkban az autó beállításai és a gumik cserélhetőek, valamint az autó addigi

sérülései kerülnek kijavításra.
Ha két szervizpark között különböző felületű szakaszok vannak, akkor a setup csere biztosítva
van, de gumit akkor nem lehet váltani.
Autók törése, törésátvitel
A törésmodell Realistic. A plugin tartalmaz egy gasket fix nevű opciót amellyel a motor
terhelhetősége megnő realistic törés mellett, ennek a használata a WRC (+A8+N4)
versenyzők számára ajánlott.
Az autók gyorsasági szakaszokon szerzett sérülései csak a szervizben kerül kijavításra, így
ahol két gyorsasági között nincsen szerviz, ott az előző szakasz céljában található állapotú
autóval kell megkezdeni a következő gyorsaságit.
Vágások
A bajnoki fordulókon a szakaszok kismértékű levágása SEM engedélyezett. A vágások
kiértékeléséhez a szervezőség a következő irányelveket határozza meg:
LEGALÁBB 1 KERÉKNEK MINDIG AZ ÚTFELÜLET VONALÁN BELÜL KELL
LENNIE !!!
Irreális vágásnak tekinthető a partoldalakra, peremekre felkapatás, valamint a normál esetben
előre be nem látható területekre (bozótba, fák közé) való behajtás, ebben az esetben két
kerékkel az út fölött kell maradnia a versenyautónak. A vágások megítélését befolyásoló
szempont még a szándékosság és az, hogy a vágás ténylegesen járt-e időnyereséggel. A
szándékosság megítélésében a szervezőség súlyosbító körülménynek tekinti a kanyarodás
hiányát, különösen több, egymást követő kanyar ívének teljes figyelmen kívül hagyását.
Havon a módosított hófal ellenére minden vágás irreálisnak számít, így ott 2 kerékkel mindig
az úton kell lenni. Nem számít vágásnak az olyan ugratás, ahol a versenyautó az útfelületről
indul (tehát nem az útperemről) és oda is érkezik vissza. Nem számít vágásnak súlyos
pályaelhagyás esetén sem a nyilvánvalóan elrontott kanyarvétel, ha nem jár időnyereséggel. A
büntetési tételek szabálytalan vágás esetén 10 mp időbüntetés vágásonként, amely az irreális
vágásoknál a szakasz számottevő elhagyásával 20 mp-re emelkedik. A fentieknél súlyosabb,
szándékos és pillanatnyi nyereséggel járó szakasz részlevágások,- kihagyások minimum 1
perc idővel, ismételt vagy különösen súlyos esetben kizárással büntethetők. A szervezőség
fenntartja a jogot, hogy a vágások realitását maga ítélje meg, és a fenti elvek
figyelembevételével egyedi alapon dönt a vágások szankcionálásáról.
Egyéb vágások, pályatévesztések (pl. Bergheim, Versme RallyCross) automatikus büntetést
(+3 perc) von maga után.
Időjárás és felület
A bajnokság futamain az időjárási tényező változó. Egy gyorson esős és száraz idő lehet
(egységesen mindenkinek), míg az útfelület lehet dry, damp és wet. Az időjárásról a
pluginban és a webes felületen is egy %-os valószínűsített statisztikai érték ad információt
(statisztika szerint a 90%-os eső azt jelenti, hogy 10-ből 1x nem esik). Annak érdekében, hogy
a forduló lefutása során minden versenyző ugyanazzal az információval rendelkezzen, a nem
0% vagy 100%-os csapadék valószínűségű pályák tényleges állapotáról tilos egyértelmű
információt más versenyzőnek átadni. Ellenkező eset először figyelmeztetést, ismételt
elkövetése az adott forduló eredményének törlését vonhatja maga után.
Egy versenyen többféle útfelület is előfordulhat, ugyanakkor a Szervezőség garantálja a
versenynaptárba, egy teljesen murvás száraz futam, egy teljesen aszfalt száraz futam, és egy
teljesen hó felületen zajló futam beiktatását. Ezek időpontja év közben kerül megállapításra.
Nevezés és regisztráció
A nevezéshez szükséges feltétel, hogy először regisztrálni kell a rallysimfans fórumba. A
nevezéseket a rallysimfans plugin oldal bajnokság szekcióján belül egy külön erre a célra
létrehozott űrlap kitöltésével és elküldésével lehet elvégezni, ahol a versenyzőnek a valódi
nevét kell megadnia. A (nyilvánvalóan) nem valódi névvel történő jelentkezés először

figyelmeztetést, később az adott fordulóból való kizárást, végső esetben pedig a versenyző
teljes kizárását vonja maga után.
Fontos, hogy a rallysimfans fórumon olyan e-mail címmel regisztráljon minden induló,
amelyet rendszeresen olvas, mert a bajnokságba való belépéshez szükséges jelszó az itt
megadott e-mail címre kerül kiküldésre a fordulók előtti napon (kedd este). A jelszó
nyilvánosan nem kerül közzétételre. A bajnoksággal kapcsolatos tapasztalatokat, élményeket
a bajnokság számára létrehozott topicban lehet megvitatni. Fontos tényező még, ha valaki,
egy OB forduló nyitása után regisztrál a bajnokságra, abban a fordulóban még nem kerül
értékelésre, csak a következő bajnoki futamtól.
A bajnokira egynél több nevezés nem adható le egy versenyzőtől, tehát mindenki csak egy
néven egy fórumos regisztrációval indulhat (dupla nevezést az értékelő program
automatikusan az eredmények figyelmen kívül hagyásával bünteti). Aki a bajnoki rallykon
több regisztrációval indul, annak az adott fordulós eredménye nem kerül értékelésre. Ennek a
be nem tartását különleges esetben sem tolerálja a szervezőség. Ha valaki több felhasználó
névvel rendelkezik a fórumon és tévesen nem a nevezési listán szereplő nevével futja le a
fordulót, annak eredménye nem kerül értékelésre, korrigálását a szervezők semmilyen esetben
sem tesz.
Díjazás, nyeremények
A bajnokság végén a kiemelt kategóriák dobogósai kupát/serleget kapnak. Az összetett
értékelésben az első 3 helyezett és a kiemelt kategóriák győztesei értékes tárgynyereményre
számíthatnak. Amennyiben lesznek további rendelkezésre álló tárgynyeremények, akkor a
legtöbb indulóval rendelkező kiemelt kategóriák további dobogósait jutalmazzuk.
Tárgynyereményben nem részesülhetnek a bajnokság szervezésében résztvevők, illetve a
HFRT tagjai. Amennyiben a tárgynyereményekből kizárt versenyző az összetett értékelésben
dobogós helyezést ér el, akkor a helyezésért járó kupát megkapja, de a tárgynyeremény a
mögötte következő legjobb eredményt elért független versenyző kapja.
Rajtszám
A rajtszámok megállapítása az előző bajnokság eredmények alapján történik.
A Magyar RBR Bajnokságra való jelentkezéssel a versenyzők elfogadják és alávetik
magukat a szabályoknak. A szabályzat mindenkire kötelező jelleggel érvényes. A
szabályzat nem ismerete senkit sem mentesít annak betartása, illetve a szankciók alól.
Várjuk részvételeteket és nevezéseteket minél nagyobb számban. Jó versenyzést és
eredményes szereplést kívánunk a bajnokságra!

