


Egyedileg épített csővázas autók, melyek 
kifejezetten terepversenyre készültek. Egyesek 
vasszöcskének is nevezik. 

Olyan zárt körverseny, amelyet nem szilárd 
burkolatú, minimum 800 m, maximum 1400 m 
hosszú pályán rendeznek. Szélessége minimum 
10 m, maximum 18 m lehet.

Egyszerre maximum 10 autó állhat 3-2-3-2-es 
rajtfelállásban.



A versenyek több kategóriában zajlanak: 

 Divizió TAX: karosszériás autók

 Divizió 3A: maximum 1600 ccm-es motorral 
szerelt, speciális építésű autók

 Divizió 3: maximum 4000 ccm-es motorral 
szerelt, speciális építésű autók

 Junior buggy: 600 ccm-es motorral szerelt, 
speciális építésű autók (maximum 17 éves 
korig)



Az  időmérő edzések  alapján a versenyzőket 
besorolják az “A” selejtező futamra. Az itt elért 
helyezésük alapján a “B”, majd ez eredményük 
alapján a “C” futamba.

A selejtező futamok eredményei alapján a 
legjobban szerepelt 10 versenyző jut a döntőbe. 

Körverseny lévén a nézők egy helyről akár az 
egész pályát is beláthatják. A futamok 5-7, míg 
a döntők 7-9 körösek. Így a kb. 10 perces 
futamok nagyon pörgős izgalmas élményt 
nyújtanak.



Üdvözlöm Önöket!

Tóth Sándor
vagyok, engedjék 
meg hogy
bemutatkozzam, 
valamint röviden
beszámoljak az
autocrossban
eltöltött több mint 
30 évemről! 



1943-ban születtem
Dömsödön, ahol azóta is 
élek. Autószerelő 
Technikumot végeztem, 
majd Mestervizsgát 
tettem. Mindig közel állt
a szívemhez az autó, és 
a technikai sport. Ezért
is döntöttem úgy 1979-
ben Darázs Antal
AutoMotor újságban
megjelent felhívására, 
hogy építünk egy
Wartburg motoros autót 
Kovács Lászlóval az
Orszagos
Terepbajnokságra…



1980- kiírták a 
MAMSZ-kupát, 
ezzel hivatalosan is 
elindul hódító
útjára
Magyarországon
az Autocross. Egy
új Audi motoros
autót építettem. 



1983- újabb autó, 
maradtam az Audi 
motornál



1989- megépült a 
mostani autóm, egy
2500 ccm-es Porsche 
motorral, amit
felváltott egy 3000 
ccm-es. Majd a 
szabályok változása, 
és az autók technikai
fejlődése szükségessé
tette egy 4000 ccm-es
BMW motor 
beépítését.  



Ugyan a bukóketrec
még a régi, az autó többi
része már sokszor át lett
építve a fejlesztéseknek
köszönhetően, így
szélesebb, stabilabb lett. 
De megmaradt kétkerék 
meghajtásúnak…
Ezzel egyedüliként
vívtam csatáimat a 
fiatalok összkerekes
autóival szemben. Ettől 
többet már nem lehet
kihozni ebből az
autóból, ezért…



Elkezdtem egy
összkerekes autó
építését ugyanezzel
a motorral…

Büszke vagyok arra, 
hogy mindig is a 
magam által

épített autókkal
versenyeztem.



A magyar autocross 
30 éves fennálásának
alkalmából tartott
gálaesten, a 
kezdetek óta
folyamatos
helytállásom
elismeréseképpen az
MNASZ Örökös 
licenccel díjazott. 
Eddig ezt még senki 
nem kapta meg.



Mindvégig  Dömsöd színeiben versenyeztem, 13-
szor voltam 3. az év végi összesített 
bajnokságban, és az idén a 2. helyet sikerült 
megszereznem. 

Már csak a bajnoki cím maradt hátra, amit még 
be kell gyűjtenem…



Ez idő tájt még nincs végleges versenynaptár, 
így csak a lehetséges helyszíneket említhetem 
meg hogy az ország mely régióiban leszünk 
jelen

 Nyirád

 Dömsöd

 Losonc (SK)

 Szeghalom

 Nagydobos

 Túrkeve

 Kakucs



Az MNASZ Off-Road szakág bajnoksága
Magyarországon illetve Szlovákiában kerül 
megrendezésre, illetve a nemzetközi Zóna
Trófea futamai hazánkban, Szlovákiában 
valamint Csehországban kerül lebonyolításra. 
Az autocross média megjelenései egyre
szélesebbek:

 RTL Klub - Autosport Magazinban 3 perces
összefoglalót közölt a versenyekről

 ATV Tempo magazin 12 perces műsort a 
futamokról

 Sport TV, M2



Az írott sajtóban is folyamatos volt a megjelenés:
 Formula magazin
 Autosport magazin
A Juventus rádióban beharangozókat adtak a 

versenyekről
Természetesen a sportággal foglalkozó kisebb-

nagyobb honlapok, újságok, rádiók is 
folyamatosan számoltak be a rendezvényekről (on-
line TV közvetítés).

Előreláthatólag ezek a megjelenési fórumok tovább 
szélesednek a 2011-es évben    

Novemberben jelenik meg
ez a 2 oldalas cikk a
Formula magazinban.                                                                  



Az Önök reklámjai megjelennek a 
versenyautón, ruházatomon (tűzálló overáll, 
baseballsapka), illetve a szerelőkön, segítőkön 
(poló, sapka), valamint a szervizsátornál 
elhelyezett molinon.

Ezek láthatóak a verseny folyamán, illetve a 
nyilatkozatokkor, újságcikkek fotóin.

Köszönöm  figyelmüket, találkozzunk 2011-
ben!

Üdvözlettel:

Tóth Sándor
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tsanyi43@gmail.com


