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PIRELLI Nemzetközi Murva Kupa 2023 
 

3 ország, 6 verseny 
Versenyenkénti és év végi díjazás, akár 100.000,- € értékben 

 
 

1. Szervezés 

A PIRELLI Nemzetközi Murva Kupa (továbbiakban Murva Kupa) szervezője a Mez&Mol Kft., kiírója a 
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség továbbiakban, mint MNASZ. 
 
A Murva Kupa versenyzői az alábbi szabályzatok hatálya alá tartoznak:  

 FIA Nemzetközi Sportszabályzat, 

 Magyarország területén rendezett rallyversenyekre vonatkozó MNASZ előírások, beleértve 

RVSZ, 

 Ausztria területén rendezett rallyversenyekre vonatkozó előírások, amennyiben a futam 

Ausztria területén van, 

 Románia területén rendezett rallyversenyekre vonatkozó előírások, amennyiben a futam 

Románia területén van. 

 Jelen szabályzat. 

Jelen szabályzatot érintő bármely módosításhoz az MNASZ és a szerződött partnere jóváhagyása 
szükséges. 
A versenysorozatban 6 murvás talajú verseny kerül lebonyolításra, melyből minden nevezett 
versenyző 4 legjobb eredménye kerül értékelésre. A Murva Kupa 2023 évben Magyarország, Ausztria 
és Románia versenyeinek kereteiben, azok részeként kerül lebonyolításra. A résztvevő országok jelen 
kiírásban jelölt murva talajú futamai számítanak a Murva Kupa értékelésébe. A sorozat futamain 
bármely (nem csak a három rendező) ország/ASN versenyzői részt vehetnek, akik rendelkeznek 
nemzetközi versenyzői engedéllyel és regisztrációjukkal magukra nézve kötelezően elfogadják a 
PIRELLI Nemzetközi Murva Kupa szabályait. 
A sorozat futamain kizárólag Pirelli murva abroncsokkal lehet részt venni, melyeket a hivatalos, magyar 
Pirelli versenyabroncs forgalmazótól, a Mez&Mol Kft. -től vásároltak, vagy nyereményként kaptak. 
A résztvevők egységesen listaár -10% áron juthatnak hozzá a gumiabroncsokhoz. A mindenkori 
hivatalos árlista, a www.autogumiplaza.hu/motorsport oldalon elérhető. 
A versenyek rajt és célceremóniáin, valamint sajtóeseményein, vagy a verseny közben készült interjúk 
alkalmával kötelező a Murva Kupa által biztosított pódium sapkák viselése!  
Minden, a Murva Kupa versenyein résztvevő versenyautó oldalain jól láthatóan 1-1 darab „PIRELLI Int. 
Gravel Cup“ matricát (kb. 25 x 21 cm) kell elhelyezni. A matricák minden versenyen ingyenesen 
rendelkezésre állnak, a PIRELLI szervizpontján. 
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Minden, a Murva Kupára nevezett versenyző, a nevezését követő első versenyén ruházati csomagot 
kap, ehhez kérjük a regisztrációval együtt elküldeni a versenyzők ruhaméreteit is, valamint nevezett 
két versenyző Pirelli pódiumsapkára hímzendő rövid nevét. 
A kupasorozat versenyein a versenyzők kiemelt figyelmet, ingyen gumiabroncs szerelést és a 
gumiabroncsokra vonatkozóan technikai támogatást kapnak a PIRELLI részéről. 
 

1.1 Nevezés/Regisztráció 

Az FIA Nemzetközi Sportkódex 3.14 cikke értelmében a Mez&Mol Kft. fenntartja a jogot, hogy a Murva 
Kupa eseményhez tartozó futamokon való részvételt megtagadja bármely olyan leendő, vagy már 
regisztrált versenyző esetében, akit olyan jellegű szabálysértés vagy bűncselekmény vádja miatt ítélték 
el, amely hátrányos lehet a Mez&Mol Kft. vagy a Murva Kupa jó hírére nézve. 
 
Azok a versenyzők, akik szeretnének részt venni a Murva Kupában, az alábbi módon tudnak 
regisztrálni: a kiírás mellékleteként megtalálható regisztrációs adatlapot, kitöltve az rsb@mnasz.hu és 
a motorport@autogumiplaza.hu e-mail címekre kérjük elküldeni. 
Amennyiben a három rendező országon kívül, más országból nevez valaki, annak meg  
kell jelölnie azt a rendező országot amelyiknek versenyét/versenyeit hazai versenynek fogja tekinteni. 
 
  

1.2 Regisztrációs díjak 

A sorozat résztvevői évente egyszeri regisztrációs díjat kötelesek fizetni. 
A regisztrációs díjat a válasz email-ban megadott bankszámlára kell átutalni. 
A sorozatra regisztrálni a kiírás megjelenésétől számítva, a sorozat 4. versenyének rajtjáig, bármikor 
lehet. 
Regisztrációs díjak/versenyző páros Nettó  

 4WD autókkal versenyzőknek: 2000€ 

 2WD autókkal versenyzőknek: 1200€ 

A regisztráció akkor tekinthető elfogadottnak, ha a regisztrációs díj teljes összegben megfizetésre 
került és erről a szervező visszaigazolást küldött a nevezőnek. 
A Murva Kupa szervezői fenntartják a jogot, hogy nevezéseket indoklás nélkül visszautasítsanak.  
A sorozat résztvevői elfogadják, hogy a sorozat versenyein történő rajthoz állás feltétele, az adott 
futamot rendező ország, adott versenyén, a vonatkozó kiírásában szereplő nevezési díj megfizetése.  
 
 
 
 

1.3 Résztvevő autók, kategóriák 

A sorozatba nevezni RC1, RC2 (beleértve volt N4 és R4), RGT, N RGT, RC3, RC4, RC5 kategóriába 
tartozó versenyautókkal lehet, amelyeknek 2012-ben még volt érvényes homologizációjuk, vagy azt 
azóta kapták meg és mindenben megfelelnek a homologizációjuknak. 
 
 

 I.kat.:   RC2, RGT, N RGT 

 II.kat.2WD:  RC4, RC5 és egyéb 2WD 

 III.kat.:   RC3 és volt N4 és R4 autók 

 IV.kat.:   RC1/WRC autók  
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2. Versenynaptár 

A Murva Kupa 2023-as versenyei 
 

 Székesfehérvár Rally 2023 (HU, Székesfehérvár) 2023.03.31.-04.02. 

 W4 Rally 2023 (AT, Horn) 2023.06.02.-06.03. 

 Sibiu Rally 2023 (RO, Sibiu) 203.07.14.-07.15. 

 Veszprém Rally 2023 (HU, Veszprém) 2023.08.04.-08.06. 

 Brasov Rally 2023 (RO, Brasov) 2023.10.28.-10.29. 

 Mikulás Rally 2023 (HU, Veszprém) 2023.12.02.-12.03. 

Amennyiben a fenti versenynaptárból egy, vagy több futam törlésre kerül, a Mez&Mol Kft. és az 
MNASZ közösen megvizsgálja újabb futam beillesztésének lehetőséget, ugyanakkor fenntartja a jogot, 
hogy ne pótolja az elmaradt futamot/futamokat. 
 

3. Versenyenkénti értékelés, díjazás 

A Murva Kupa versenyzői, versenyenként elért 1-3 helyezésük esetén serleg és pénzjutalomban 
(PIRELLI murva versenyabroncs utalvány formájában) részesülnek, valamint Murva Kupa pontokat 
kapnak. 
 
A verseny összetett eredményében elért helyezés alapján adható pontok: 

Helyezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Pontok 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
A verseny Murva Kupa értékelésében elért helyezés alapján adható pontok: 

Helyezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-25 

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

 
Bónusz! Versenyenként 10 bónuszpont jár (legfeljebb évente 3 alkalommal) minden 
versenyzőpárosnak, akik a licencüket kiadó országon kívül állnak rajthoz a sorozat futamain. A licenc 
nemzetiségét illetően a vezető versenyző licence számít. 
 
A versenyen történő értékelés feltétele az adott versenyen a Mez&Mol Kft.-től vásárolt, 4WD autók 
esetén 8db, 2WD autók esetén 4db Pirelli murva abroncs. 
A sorozat futamain kizárólag Pirelli murva abroncsokkal lehet részt venni, melyeket a hivatalos, magyar 
Pirelli versenyabroncs forgalmazótól, a Mez&Mol Kft.-től vásároltak, vagy nyereményként kaptak. 

 
Versenyenként az I-IV kategória első három helyezettjei az alábbi értékű PIRELLI murva 
versenyabroncs átvételére jogosító utalványokat vehetik át: 
 
I.kategória, RC2, RGT, N RGT 

 I.helyezett – 1.500,-Euro 

 II.helyezett – 1.000,-Euro 

 III.helyezett – 500,-Euro 

 a díjazások legalább 5, Murva Kupa I. kategóriába nevezett induló esetén érvényesek, 5 induló 

alatt csak serleg díjazás 
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II.kategória, 2WD 
 I.helyezett – 1.000,-Euro 

 II.helyezett – 600,-Euro 

 III.helyezett – 400,-Euro 

 a díjazások legalább 5, Murva Kupa II. kategóriába nevezett induló esetén érvényesek, 5 induló 

alatt csak serleg díjazás 

 
III.kategória, RC3 és volt N4, R4 

 I.helyezett – 1.000,-Euro 

 II.helyezett – 600,-Euro 

 III.helyezett – 400,-Euro 

 a díjazások legalább 5, Murva Kupa III. kategóriába nevezett induló esetén érvényesek, 5 

induló alatt csak serleg díjazás 

 
IV.kategória, RC1/WRC 

 I.helyezett – 1.500,-Euro 

 II.helyezett – 1.000,-Euro 

 III.helyezett – 500,-Euro 

 a díjazások legalább 3, Murva Kupa IV. kategóriába nevezett induló esetén érvényesek, 3 

induló alatt csak serleg díjazás 

 
Ezek az utalványok a Murva Kupa következő futamától felhasználhatóak, kivéve az év utolsó 
Murva Kupa versenyét, ahol a kapott utalványokat a következő év január 31 után lehet  
felhasználni a Mez&Mol Kft.-nél! 
 
 

4. Év végi értékelés, díjazás 

A bajnokság értékelésébe, a legjobb 4 verseny eredménye számít bele, 
az éves értékelésben csak, a legalább 3 versenyen elrajtolt versenyzőket értékeljük, 
az éves értékelésben csak azokat a versenyzőket értékeljük, akik a sorozatban résztvevő 
országok közül legalább 2 ország futamán/futamain elindultak, 
pontazonosság esetén a hosszabb gyorsasági össztávú versenyen elért eredmény dönt. 
 
A kategóriák 1-3 helyezettjei a serleg díjazáson felül az alábbi értékű PIRELLI versenyabroncs 
átvételére jogosító utalványokat vehetik át, amiket a 2024-es szezon első versenyétől kezdve 
használhat fel! 
 

I.kategória, RC2, RGT, N RGT 
 I.helyezett 10.000,-Euro 

 II.helyezett 5.000,-Euro 

 III.helyezett 3.000,-Euro 
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II.kategória, 2WD 
 I.helyezett 5.000,-Euro 

 II.helyezett 3.000,-Euro 

 III.helyezett 2.000,-Euro 

III.kategória, RC3 és volt N4, R4 
 I.helyezett 5.000,-Euro 

 II.helyezett 3.000,-Euro 

 III.helyezett 2.000,-Euro 

IV.kategória, RC1/WRC 
 I.helyezett 5.000,-Euro 

 II.helyezett 3.000,-Euro 

 III.helyezett 2.000,-Euro 

Az év folyamán a legtöbb pontot szerző versenyző, aki megfelel az éves értékelés szabályainak elnyeri 
a PIRELLI Murva Kupa 2023 Bajnoka címet!  
Pontazonosság esetén a hosszabb gyorsasági össztávú versenyen elért eredmény dönt. 
Amennyiben 5 verseny kerül megrendezésre a tervezett 6-ból, abban az esetben is 4 verseny 
eredménye számít bele az év végi értékelésbe. 4 verseny megrendezése esetén mind a 4 verseny 
eredménye beleszámít az év végi értékelésbe. 3 verseny megrendezése esetén mind a 3 beleszámít az 
értékelésbe, ez esetben az év végi díjak feleződnek. 
2, vagy annál kevesebb verseny esetén a kupa év végi díjazása és értékelése törlésre kerül és az addig 
befizetett regisztrációs díjak 50%-át visszafizetjük a nevezőnek a regisztrálóknak. Abban az esetben, 
amennyiben a 4. verseny kezdetéig az adott kategóriákban (alább felsorolva) nem éri el a megadott 
határt a regisztrálók száma, úgy az adott kategória év végi értékelése és díjazása törlésre kerül, a 
kategóriában érintettek értékelése az I. kategóriával összevontan történik (kivéve IV. kategória, 
RC1/WRC). A IV. kategóriában (RC1/WRC), amennyiben nem érkezik be elegendő számú (3) 
regisztráló, a kategória értékelését és díjazását töröljük, a kategória résztvevőit nem soroljuk át más 
kategóriába. 
 
Minimálisan szükséges regisztrációk száma, a teljes értékű éves értékeléshez, kategóriánként:  
I.kat. 10 regisztráció, II.kat. 5 regisztráció, III.kat. 10 regisztráció, IV.kat. 3 regisztráció 
 
Az év végi díjkiosztó helyszínéről, az év folyamán, az utolsó verseny előtt adunk tájékoztatást. 
 
A PIRELLI Nemzetközi Murva Kupa 2023 kiírása FIA jóváhagyás alatt! 
 
 
Kontakt: motorsport@autogumiplaza.hu 
 
Mezey Tamás    Grátz Ferenc 
tamas.mezey@autogumiplaza.hu  gratz.ferenc@gmail.com 
+36-30-268-7161    +36-70-389-3385    


