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Az FIA nemzetközi licencek felsorolása, valamint a versenyek, amelyekre az alábbiak
érvényesek és szükségesek (kivonat az FIA ISC L függelékéből)
















Szuperlicenc, E-licenc (az FIA bocsátja ki, nem tárgya jelen közleménynek)
A
o minden jármű, melynek súly/teljesítmény aránya kisebb vagy egyenlő 1 kg/LE-vel.
B
o minden jármű, melynek súly/teljesítmény aránya 1 és 2 kg/LE közé esik
o FIA WTCC
C
o minden jármű, melynek súly/teljesítmény aránya 2 és 3 kg/LE közé esik (kivéve
fentiek)
o FIA Autocross
o FIA Rallycross
o FIA ETRC
o Historic F1 (G+)
o Formula 2 (H+)
o Indy Car (G+)
o Formula 5000
o Formula A
o Group C
o CanAM
o Sport Prototype (2000 ccm+)
C+H
o csak historic autósport
D
o minden jármű, melynek súly/teljesítmény aránya nagyobb, mint 3 kg/LE (kivéve fent)
o minden FIA által regisztrált Klub- vagy Bronz versenysorozat
o minden körpályás historic autósport versenyen (kivéve fent), súly/teljesítmény aránytól
függetlenül
D+H
o csak historic autósport
D1
o kizárólag egy meghatározott versenyre érvényes
R
o minden, az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő olyan verseny, ahol a
versenyzőket egyesével indítják (rallye, terep-rallye, hegyi felfutó)
R+H
o csak historic autósport
R+Hreg
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o csak historic regularity autósport (átlagsebesség maximum 50 km/h)
Junior C Off-road
o FIA JuniorBuggy Kupa
o bármely FIA által engedélyezett nemzetközi versenysorozat, ahol a jármű
súly/teljesítmény aránya 5 kg/LE vagy ennél magasabb, és amely a J függelék
biztonsági követelményeinek megfelel

Az FIA nemzetközi licencekhez tartozó követelmények jegyzéke (bővebben lásd: FIA ISC L
függelék)












Junior C Off-road
o autocross: betöltött 13. életév az adott naptári évben, legfeljebb 16 éves életkor a
licenc kiállításának napjáig
o rallycross: betöltött 14. életév a részvétel évének január 1-je előtt, legfeljebb 17 éves
életkor a licenc kiállításának napjáig
o legalább 2 éves versenyzői gyakorlat az ASN által elismert versenyeken, ennek ASN
általi igazolása
o törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata
D
o betöltött 16. életév
o próbaidő teljesítése:
 a versenyző a megelőző 2 éven ideiglenes licenccel legalább 5 ASN által
jóváhagyott autós pályaversenyen vett részt
VAGY
 CIK nemzetközi B licenccel rendelkezett
D1
o betöltött 16. életév
o ideiglenes licenc, nem szükséges hozzá előminősítő időszak, korlátlan alkalommal
kibocsátható
o kizárólag 1 meghatározott versenyre érvényes, annak nevét és időpontját fel kell
tüntetni
o ha a verseny közúton zajlik (akár zárt, akár nem), gépjárművezetői engedély
szükséges
C
o betöltött 16. életév
o próbaidő teljesítése (függetlenül a nemzeti licenc típusától):
 a versenyző legalább 5 ASN által jóváhagyott pályaversenyt megfelelően
teljesített
VAGY
 a megelőző 2 évben D licenccel rendelkezett
R
o betöltött 16. életév
o a versenyzőnek próbaidőt kell teljesítenie, amely alatt a legmagasabb nemzeti
licenccel rendelkezik, és sikeresen teljesít ASN által elismert versenyeken
o az elért eredményeket a versenyigazgatóknak kell igazolniuk
B
o betöltött 18. életév
o a megelőző 2 évben sikeresen részt vett legalább 10 nemzeti vagy ASN által
jóváhagyott nemzetközi pályaversenyen
VAGY
o „C” licenccel rendelkezik, sikeresen versenyzett legalább 7 nemzeti bajnoki vagy
nemzetközi pályaversenyen
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VAGY
a CIK Világbajnokságon vagy Világkupában az első három helyen végzett
12 havonta részt kell vennie a meghatározott kategória legalább 1 nemzetközi
versenyén, ennek hiányában az ASN-nek ismét meg kell vizsgálnia a versenyző
alkalmasságát egy nemzetközi verseny edzése alatt

A
o
o

o
o
o
o

„B” licenccel kell rendelkeznie
a kérelem előtti 24 hónapban 5 olyan versenyen végzett az eredménylista szerinti
első 5 helyezett között, amelyekre „B” licenc szükséges
VAGY
a kérelmezés évében, vagy az azt megelőző év során egy olyan bajnokság végső
eredménylistája szerinti első 5 helyezett között végzett, amelyre „B” licenc szükséges
az elért eredmények jegyzéket az FIA bekérheti
VAGY
A versenyző az aktuális vagy a megelőző versenyévadban az FIA F3 EB végső
bajnoki értékelésében az első 5 helyen végzett
12 havonta részt kell vennie a meghatározott kategória legalább 1 nemzetközi
versenyén, ennek hiányában az ASN-nek ismét meg kell vizsgálnia a versenyző
alkalmasságát egy nemzetközi verseny edzése alatt

A nemzetközi licenc igénylése
A nemzetközi versenyzői licenc igénylésénél kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
 életkor (lásd betöltött életkor, illetve betöltendő életkor közti különbségek)
 életkori sajátosságok okán szülői, gondviselői beleegyező nyilatkozatok megléte
 versenyzői múlt, és annak igazolása dokumentált formában
 ha előminősítés van igényben, az előminősítés igazolt elvégzése és dokumentálása
 versenyző fizikai állapota, sportorvosi vizsgálatok és igazolások megléte
A szakágak külön figyelmébe:
A nemzetközi licenceket az FIA regisztrálja, és adott esetben az ASN igazolását elkérheti. Ezért
amennyiben a versenyző nem felel meg a nemzetközi licenc kibocsátási követelményeinek, azaz
bármely feltétel nem teljesül, a nemzetközi licenckérelmet minden esetben és kivétel nélkül el kell
utasítani. Ugyanakkor kiemelten fontos a versenyző számára egy másik licencszint felajánlása, ha a
versenyző annak a követelménynek egyébként megfelel (pl. B helyett C vagy D licenc). A
versenyzőnek természetesen tisztában kell lennie azzal, hogy a verseny, amelyen indulni kíván,
milyen nemzetközi licencszintet ír elő.
Kérjük a fentiek tudomásulvételét és betartását.
Üdvözlettel,
MNASZ Sporttanács
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