
Pirelli International Gravel Cup 2023 

3 țări, 6 evenimente 
Cu premii pentru fiecare competiție, iar la final ajung în valoare de până la 100.000€ 

  REGULAMENT GENERAL 

1. Organizare
PIRELLI International Gravel Cup (denumită Gravel Cup) este organizată de către Mez&Mol Kft 
(denumit Organizator), anunțată de Asociația Națională a Automobilelor din Ungaria, denumită în 
continuare MNASZ. 

Competitorii Gravel Cup sunt supuși următoarelor regulamente: 
• FIA International Sporting Regulations
• Regulamentele MNASZ pentru evenimentele care au loc în Ungaria, inclusiv regulamentul

particular al competiției
• Regulamentele Naționale ale competițiilor din Austria, dacă raliul are loc în Austria, inclusiv

regulamentul particular al competiției
• Regulamentele Naționale ale competițiilor din România, dacă raliul are loc în România, inclusiv

regulamentul particular al competiției
• Regulamentul General ”Gravel Cup”

Orice modificare care afectează acest regulament necesită aprobarea MNASZ și a partenerului său 
contractat.  

Gravel Cup include 6 competiții pe macadam, din care vor fi luate în calcul cele mai bune 4 rezultate 
ale fiecărui concurent înscris. În 2023, Gravel Cup se va desfășura în cadrul competițiilor naționale din 
Ungaria, Austria și România. Competițiile de macadam din țările menționate mai sus, enumerate în 
prezentul regulament sunt incluse în clasamentul Gravel Cup. Concurenți din orice țară/ASN (nu doar 
din cele trei țări organizatoare) care au licență de competitor internaționala pot participa în cadrul 
cupei și care, prin înscriere, acceptă în mod obligatoriu regulamentul Gravel Cup. Doar anvelopele de 
macadam Pirelli pot fi folosite în cadrul competițiilor Gravel Cup, achiziționate de la distribuitorul 
oficial maghiar de anvelope de curse Pirelli, Organizatorul Mez Mol Kft., sau primite sub forma de 
premii. 



Toți concurenții pot obține anvelopele cu un discount de -10% din prețul de listă. Cea mai recentă listă 
oficială de prețuri este întotdeauna disponibilă la www.autogumiplaza.hu/motorsport.  

Este obligatorie purtarea șepcilor Pirelli  furnizate de Gravel Cup atât la ceremoniile de start și de sosire 
ale curselor, la evenimentele de presă, precum și în timpul interviurilor din timpul cursei! Fiecare 
Concurent care participă la competițiile Gravel Cup trebuie să aibă (1-1 buc) „PIRELLI Int. „Gravel Cup“ 
sticker (aprox. 25 x 21 cm) vizibile pe ambele părți ale mașinilor lor de curse. Autocolantele sunt 
întotdeauna disponibile gratuit la fiecare competiție, în parcul de service în zona organizatorului 
Autogumiplaza.hu. Toți concurenții participanți în cadrul Gravel Cup vor primi un pachet de 
îmbrăcăminte la prima lor cursă după înscriere. Pentru asta, vă rugăm să trimiteți împreună cu 
formularul de înscriere, mărimile de îmbrăcăminte ale concurenților, precum și numele celor doi 
concurent(pilot & copilot), care vor apărea pe șepcile Pirelli. La competițiile Gravel Cup, concurenții 
beneficiază de o atenție specială, care constă în montare gratuită a anvelopelor și suport tehnic pentru 
anvelope din partea echipei organizatorului autogumiplaza.hu. 

1.1 Înscrieri : 

Conform Codului Sportiv Internațional FIA (articolul 3.14), Mez&Mol Kft. își rezervă dreptul de a refuza 
participarea la competițiile care fac parte din Gravel Cup, în cazul oricărui concurent potențial sau deja 
înregistrat, care a fost condamnat pentru o încălcare sau acuzare de natură penală care ar putea aduce 
prejudicii Mez&Mol Kft. sau pentru buna reputație a Gravel Cup.  

Concurenții care doresc să participe în Gravel Cup vă rugăm să trimiteți la adresa de e-mail 
rsb@mnasz.hu  și motorport@autogumiplaza.hu formularul de înscriere pe care îl puteti gasi 
împreuna cu regulamentul, în atasamentul anuntului. 
Dacă cineva dintr-o altă țară decât cele trei țări organizatoare va participa in Gravel Cup, acea 
persoană trebuie să indice țara organizatoare ale cărei competiție/competiții le va considera ca fiind 
o competiție națională.

 1.2  Taxa de înscriere  
Concurenții Gravel Cup au obligația să plătească taxă de înscriere o dată pe an. 
Taxa de înscriere trebuie să fie transferată în contul bancar specificat în e-mailul de răspuns primit dupa 
trimiterea formularului de inscriere.   
Înscrierea in Gravel Cup este posibilă în orice moment de la anunțul oficial al Regulamentului General 
până la începerea celei de-a patra competite.  

Taxa de înscriere / Competitor  (Net) 
• pentru competitori cu automobile 4WD: 2,000€
• pentru competitori cu automobile 2WD: 1,200€

Înscrierea se consideră acceptată atunci când taxa de înscriere a fost achitată integral și Organizatorul 
a trimis confirmarea concurentului. 
Organizatorul Gravel Cup își rezervă dreptul de a refuza înscrierea fără niciun motiv. Concurenții Gravel 
Cup acceptă drept condiție de bază a participării la competițiile Gravel Cup este plata taxei de înscriere 
menționată în anunțul relevant al cursei respective a țării care organizează cursa.  



1.3 Clasificarea automobilelor/categorii 

Pot fi înscrise mașinile de competiție aparținând categoriilor RC1, RC2 (inclusiv N4 și R4), RGT, N RGT, 
RC3, RC4, RC5 în Gravel Cup, care încă au o omologare valabilă în 2012, sau au primit-o de atunci și se 
conformează cu omologarea lor în toate privinţele.  

• Categoria ’I.’:     RC2, RGT, N RGT  
• Categoria ’II.’:2WD:   RC4, RC5, etc. 
• Categoria ’III.’:    RC3 & ex N4, ex R4 
• Categoria ’IV.’:    RC1/WRC   

2. Calendar
Competițiile Gravel Cup in 2023: 

• Székesfehérvár Rally 2023 (HU, Székesfehérvár) Martie 31 – Aprilie 2
• W4 Rally 2023 (AT, Horn) Iunie 2 – Iunie 3
• Sibiu Rally 2023 (RO, Sibiu) Iulie 14 – Iulie 15
• Veszprém Rally 2023 (HU, Veszprém) August 4 – August 6
• Brasov Rally 2023 (RO, Brasov) Octombrie 28 – Octombrie 29
• Mikulás Rally 2023 (HU, Veszprém) Decembrie 2 – Decembrie 3

Dacă una sau mai multe competiții sunt anulate din calendarul de mai sus, organizatorul și MNASZ vor 
examina împreună posibilitatea de a adăuga o alta competiție, dar în același timp își vor rezerva 
dreptul de a nu înlocui evenimentul (evenimentele) anulat(e).  

3. Rezultate/Clasamente/Premii
Concurenții Gravel Cup vor primi o cupă și un premiu în bani (sub formă de voucher pentru 
achiziționarea anvelopelor de macadam PIRELLI), dacă termină pe locurile 1, 2 și 3, precum și puncte 
in Gravel Cup. 

Puncte: 

Pentru clasamentul general al competitiei: 
Place  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Points  20  18  16  14  12  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

Pentru clasamentul general al Gravel Cup: 
Place  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13-25 

Points  40  36  33  30  28  26  24  22  20  18  16  14  13-1 

Puncte Bonus: 

Se acordă 10 puncte bonus pentru fiecare competiție pentru toate echipajele concurente care participă 
în Gravel Cup în afara țării în care și-a eliberat licența(acest bonus poate fi folosit de până la 3 ori pe 
an). 
În ceea ce privește naționalitatea licenței, licență pilotului este luată în calcul. 



Clasificarea se face întotdeauna pe baza poziției obținute pe lista oficială de rezultate a competiției. 
Condiția principala pentru a participa într-o competiție în cadrul Gravel Cup este achiziționarea a cel 
puțin 4 Anvelope Pirelli de macadam pe raliu de la organizatorul Mez&Mol Kft.  
Doar anvelopele Pirelli de macadam pot fi folosite în timpul competitiilor Gravel Cup, care au fost 
achiziționate de la distribuitorul oficial maghiar de anvelope Pirelli pentru competitii, Mez Mol 
Kft./Organizator, sau primite ca premii. 

La fiecare competiție, primele trei locuri din categoriile ’I-IV’ vor primi vouchere pentru achiziționarea 
anvelopelor de macadam PIRELLI cu valoarea următoare: 

Categoria ’I.’: RC2, RGT, N RGT 
• Locul 1 – €1,500
• Locul 2 – €1,000
• Locul 3 – €500

o cele menționate mai sus sunt valabile doar dacă numărul de înscrieri în Categoria „I.” este
minim 5, dacă numărul de înscrieri este mai mic de 5, atunci se aplică doar acordarea Cupei.

Categoria’II’ : 2WD 
• Locul 1– €1,000
• Locul 2– €600
• Locul 3– €400

o cele menționate mai sus sunt valabile doar dacă numărul de înscrieri în Categoria „II.” este
minim 5, dacă numărul de înscrieri este mai mic de 5, atunci se aplică doar acordarea Cupei.

Categoria’III.’: RC3 and ex N4, ex R4 
• Locul 1– €1,000
• Locul 2– €600
• Locul 3– €400

o cele menționate mai sus sunt valabile doar dacă numărul de înscrieri în Categoria „III.” este
minim 5, dacă numărul de înscrieri este mai mic de 5, atunci se aplică doar acordarea Cupei.

Categoria’IV.’: RC1/WRC 
• Locul 1– €1,500
• Locul 2– €1,000
• Locul 3– €500

o cele menționate mai sus sunt valabile doar dacă numărul de înscrieri în Categoria „IV.” este
minim 3, dacă numărul de înscrieri este mai mic de 3, atunci se aplică doar acordarea Cupei.

Aceste vouchere pot fi folosite și valabile de la următoarea competiție a Gravel Cup până la sfârșitul 
ultimei competiții din anul respectiv.  
Voucherele primite la ultima competiție a Gravel Cup din acest an pot fi folosite după 31 Ianuarie a 
anului următor până la sfârșitul ultimei competiții a Gravel Cup a anului, la Mez&Mol Kft.!  



4. Clasamente anuale, premii
Rezultatele celor mai bune 4 competiții sunt incluse în clasamentul anual al Gravel Cup, dar în cadrul 
clasamentelor anuale sunt luați in calcul doar acei concurenți care au participat la:  

• Cel putin 3 competiții,
• Competiții in cel putin 2 țări participante in Gravel Cup,

*în cazul aceluiași punctaj, rezultatul obținul la cel mai lung raliu va decide câștigatorul

Pe langa cupe, locurile 1, 2 si 3 din fiecare categorie vor primi vouchere pentru achizitionarea 
anvelopelor de macadam PIRELLI de urmatoarea valoare: 

Categoria ’I.’: RC2, RGT, N RGT 
• Locul 1 – €10,000
• Locul 2 – €5,000
• Locul 3 – €3,000

Categoria ’II’ : 2WD 
• Locul 1– €5,000
• Locul 2– €3,000
• Locul 3 – €2,000

Categoria’III.’: RC3 and ex N4, ex R4 
• Locul 1– €5,000
• Locul 2– €3,000
• Locul 3 – €2,000

Categoria’IV.’: RC1/WRC 
• Locul 1– €5,000
• Locul 2 – €3,000
• Locul 3– €2,000

*Aceste vouchere pot fi folosite incepand de la primul raliu din sezonul Gravel Cup 2024 până la
sfârșitul sezonului.

La sfârșitul anului, Concurentul care adună cele mai multe puncte și îndeplinește conditiile 
clasificarii anuale câștigă titlul de Campion PIRELLI Gravel Cup 2023! În cazul aceluiași punctaj, 
rezultatul obținut la competitia pe distanță cea mai lungă, va decide campionul. 

Dacă se desfășoară 5 din cele 6 competitii planificate, în acest caz tot 4 competitii vor fi luate in calcul 
pentru clasamentele anuale. 
În cazul în care au loc 4 competitii, toate cele 4 vor fi luate in calcul pentru clasamentele anuale. 



În cazul în care au loc 3 competitii, toate cele 3 vor fi luate in calcul pentru clasamentele anuale, iar 
premiile anuale vor fi reduse la jumătate. 
În cazul a 2 sau mai puține competitii, clasamentele anuale și premiile vor fi anulate, iar 50% din taxele 
de înscriere vor fi rambursate pentru concurenții înscriși.  

Dacă până la începerea celei de-a 4-a competitie dintr-o anumită categorie numărul de concurenți 
înscriși nu atinge numărul minim de înscrieri pentru categorie - vezi lista de mai jos - atunci 
clasamentele anuale ale acestor concurenți vor fi calculate împreună cu Categoria „I .'  
(Cu excepția categoriei „IV.”: RC1/WRC, deoarece în cazul categoriei „IV.” dacă numărul de concurenți 
înregistrați este mai mic de 3, clasamentele anuale și premiile categoriei vor fi anulate, iar concurenții 
acestei categorii nu vor fi mutați în nicio altă categorie.).  

Numărul minim necesar de înscrieri pentru clasamentele anuale complete pe categorii: 

Categoria ’I.’: 10 înscrieri 
Categoria ’II.’: 5 înscrieri 
Categoria ’III.’: 10 înscrieri 
Categoria ’IV.’: 3 înscrieri 

Vom furniza informații despre locația ceremoniei de premiere de sfârșit de an în cursul anului, înainte 
de ultima competitie.  

REGULILE GENERALE ale Gravel Cup sunt anunțate și comunicate oficial atât în limba maghiară,romana cât și 
în engleză, dar versiunea maghiară trebuie considerată versiunea de bază și urmată în situatii controversate. 

Aprobarea FIA a PIRELLI International Gravel Cup 2023 este în curs! 

Contact: motorsport@autogumiplaza.hu 

Peter Somlai Tamás Mezey 
peter.somlai@autogumiplaza.hu tamas.mezey@autogumiplaza.hu 
+36-30-268-4970 +36-30-268-7161


