
 

 

 

 

 

 

 

Marton Gergő képviseli hazánkat az FIA 

utánpótlásképző programjában 

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség döntése értelmében az M-F Motorsport 

16 éves rallycross versenyzője, Marton Gergely fogja képviselni hazánkat az FIA 

Institute Young Driver Excellence Academy utánpótlásképző programjának 

2014/15-ös Észak-Kelet-európai selejtezőjén, Hollandiában.   

A program fő célja, hogy a fiatal versenyzőket segítse tehetségük 

kibontakoztatásában, pályafutásuk felépítésében, képességeik fejlesztésében, 

miközben sportszerű magatartásra, biztonságos vezetésre és viselkedésre, 

továbbá a médiával történő hatékony és profi kommunikációra oktatja őket.  

Minden nemzeti autósport szövetség csak egy fiatal versenyzőt delegálhatott a 

selejtezőkbe, így mondanunk sem kell, hogy mind Marton Gergely, mind a hazai és 

a nemzetközi rallycross sport számára komoly elismerést jelent az MNASZ 

döntése, hiszen megannyi tehetséges magyar fiatal autóversenyző közül éppen őt 

találták a legmegfelelőbb jelöltnek arra, hogy méltó módon képviselje a 

rendezvényen hazánkat. 

A Young Driver Excellence Academy lényegében egy többnapos edzőtábort jelent 

majd, olyan profi instruktorok és edzők irányításával, mint a korábbi F1-es pilóta 

Alexander Wurz vagy a navigátorként Richard Burns mellett rali-világbajnok 

Robert Reid. Magára az edzőtáborra már csak 10-en juthatnak be, előtte egy-egy 

selejtezőben kell bizonyítaniuk a fiataloknak, saját régiójukból ők a 

legrátermettebbek a feladatra.  

Összesen hat külön kvalifikációs csoportban, hat külön helyszínen zajlanak majd a 

selejtezők. Gergő az Észak-Kelet-európai selejtezőben fog részt venni, amelyet  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

még az idei évben rendeznek meg Hollandiában. Mindegyik selejtezőcsoportból 

csak egy versenyző jut automatikusan tovább, ezen kívül négy szabadkártyás hely 

fog még elkelni, így alakul ki az edzőtábor 10 fős mezőnye. Hazánk fiának nem lesz 

egyszerű dolga a selejtezőben, hiszen többek között Nagy-Britannia, Németország, 

Hollandia, Oroszország, Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Lengyelország, 

Belgium és Ausztria ifjú delegáltját is le kellene győznie ahhoz, hogy továbbjusson 

saját selejtezőcsoportjából.  

Természetesen már a selejtezőn való részvétel is hatalmas megtiszteltetés, és már 

ezen az eseményen is életre szóló pozitív, építő jellegű tapasztalatokkal és 

tudással gazdagodhat Gergő, aki tavaly, mindössze 15 évesen abszolút magyar 

bajnoki címet szerzett a SuperNational kategória felnőtt értékelésében, idén pedig 

a Rallycross Challenge Europe sorozat Super1600-as kategóriájában végzett az év 

végi 3. helyen.  

A jó hír Olaszországba kifelé menet érte a pilótát, aki éppen ezen a hétvégén fogja 

teljesíteni élete első Európa-bajnoki futamát. Az FIA Rallycross Világbajnokság 

promótere, az IMG is büszkén fogadta a hírt, hogy egy ifjú rallycross pilótát is 

beválogattak az FIA utánpótlás-képző programjának selejtezőjébe, így egy külön 

fotózást is engedélyezett a csapat számára a világbajnokság gyári csapatainak 

autóival a háttérben, továbbá a sorozat hivatalos oldalán egy rövid angol nyelvű 

cikkben is beszámolnak a rallycross számára is oly örvendetes hírről.  

A korábbi években olyan ma már sztárként tisztelt versenyzők vettek részt a 

programban, mint az azóta az F1 közelébe jutó Robin Frijns, Andreas Mikkelsen, 

vagy épp a rallycross vb jelenlegi élmenői közül Timmy Hansen és Pontus 

Tidemand, akkor még formulaautó-, illetve raliversenyzőként. Rallycross 

pilótaként legjobb tudomásunk szerint Gergő az első, akit saját nemzeti autósport 

szövetsége beválogatott a programba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

„Ez hatalmas megtiszteltetés nekem és az egész csapatnak, köszönöm szépen az 

MNASZ-nek, hogy engem jelöltek ki arra, hogy képviseljem Magyarországot az FIA 

Institute Young Driver Excellence Academy selejtezőjében. Mindent megteszek a 

tökéletes felkészülés érdekében, hiszen szeretném meghálálni a belém vetett 

bizalmat, és pozitív módon megjeleníteni a magyar autósportot ebben a 

nemzetközi közegben. Ez a lehetőség a további fejlődésem szempontjából is 

aranyat érhet, ezért próbálok élni vele, és minél több tudást magamba szívni 

odakint. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy rám gondoltak, ennél jobb hírrel 

nem is kezdődhetett volna életem első FIA Rallycross Európa-bajnoki hétvégéje” – 

kommentálta a hírt a boldog pilóta a franciacortai depóban. 
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