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Mellékelve!
 MNASZ Díjtáblázat 2001 – módosított!
 Bajnokságok, Kupák végeredménye 2000
 1/2001.sz. Technikai körlevél

    (A rallye nevezői licenccel rendelkező Tagjainknak kiküldve 2001. február 22-én)
 2001.évi MNASZ és FIA Zóna Trófea versenynaptár
 Biztosítási Információk 2001
 FIA Zóna Trófea Alapkiírás 2001

A Szövetség szabályai, versenynaptára, versenyzők
minősítése, stb. megtalálható az Interneten a

www.mnasz.hu című WEB lapunkon.
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1./ Az Elnökség közleményei
a./ A közgyűlésről

Az MNASZ Elnöksége ezúton is megköszöni a Tagság jelenlétét és aktivitását
a Közgyűlésen mellyel, elősegítette az alapszabály módosításait.
A jövőben a hatékonyabb működés érdekében további módosítások
szükségesek. Az érvényes Alapszabály megtekinthető a Szövetség hivatalos
honlapján: www.mnasz.hu.

b./ Autóversenyzői és sportvezetői fórum
Az MNASZ vezetősége „Autóversenyzői és sportvezetői fórum”-ot tart az
alábbi időpontban és helyen, melynek célja a vezetőség és a tagság közötti
információáramlás javítása, valamint a jövőbeni elképzelések egyeztetése.

A fórum ideje: 2001. március 14. 16.00 óra
Helye: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

Budapest, XIII. József Attila tér 4.

c./ Elnökségi kapcsolattartók
Az Elnökség tagjainak munkamegosztása:

Ferjáncz Attila: Bírói Kollégium, rendezvények látogatása, felettes és
társszervek, média kapcsolatok, Hungaroring Sport Rt.,
Alapszabály szerinti feladatok.

Szamos Miklós: Gazdálkodás, szabályok és szabályzatok, rendezvények
látogatása, Alapszabály szerinti feladatok.

Cserkuti József: Gyorsasági szakág, Gokart szakág, Technikai bizottság,
Autóversenyzők LIGÁJA

Dr. Dézsi Mihály: Orvosi bizottság, Közlekedés és Környezetvédelem,
OKBT

Héra István: Terep-rallye szakág, autocross szakág, média - marke-
ting

Horváth Miklós: Rallycross szakág, média-marketing
Szántó László: Rallye szakág, Felügyelői Kollégium, Rendezők

Szövetsége.
A kapcsolattartó Elnökségi tagok kérik a szakágak és bizottságok vezetőit,
hogy az értekezleteik és versenyeik pontos idejéről, helyéről és programjáról
tájékoztassák őket.

d./ Az autósport támogatása az SZJA 1% -val
A Szövetség Közgyűlése oly módon módosította az MNASZ Alapszabályát,
hogy minden szempontból alkalmassá vált az állampolgárok jövedelem adója
1%-ának szabályszerű fogadására.
Kérjük, - mivel közeledik a 2000. évi adóbevallás ideje - hogy az autósporttot
szeretők, és eddig is arra, sokat áldozók, jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával továbbra is segítsék a szakágak és a Szövetség működését,
ezáltal a magyar autósport fejlődését.
A támogatással lehetőség nyílna a versenyzési körülmények, valamint az
utánpótlás nevelés gyorsabb fejlesztésére és talán a Tagjainkra, Verseny-
zőinkre háruló anyagi terhek csökkentésére is.
Amennyiben az autósport támogatása mellett dönt kérjük, hogy az
adóbevalláshoz mellékelt rendelkezésen a 18083907-2-41 MNASZ
adószámot jelöljék meg. Az autósport támogatását ezúton köszönjük.
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d./ 100 éves a Magyar Autósport
Elődeink 100 éve, 1901. június 20-23 között a budapesti lóversenypályán - egy
autó kiállítás keretében - mérkőztek meg először autóversenyen egymással és
ezzel kezdetét vette a magyar autósport története.

Az elmúlt 100 évre, rendezvényekkel és az erre az alkalomra készített logó
használatával is emlékezni kívánunk.
Kérjük a T.Szakágvezetőket, hogy rendezőiknél szorgalmazzák a 100 éves logó
használatát a rendezvények kiadványain, valamint az szerepeljen a szakági
dokumentumokon is.
A színes és fekete/fehér logó az MNASZ Titkárságán beszerezhető!

2./ Az Intézőbizottság közleményei
a./ A 2000. év autó-, ill. gokart versenyzője

Sporteredményei alapján:
2000-ben az „Év autóversenyzője” címet Kotán Péter, a Fahrer Racing
Club rallycross versenyzője, míg az „Év gokart versenyzője” címet Bakos
András, a Kecskeméti Motorsport, gokart sportolója kapta.

b./ Térítésmentes belépés az MNASZ eseményekre
Az IB 254/15/1999 határozata alapján a bajnoki évadban a Szövetség
fényképes licencével / igazolványával rendelkezők, térítés mentesen
foglalhatnak helyet a nézők részére fenntartott helyeken a Szövetség
naptárában szereplő hazai eseményeken. (A Forma-1 és a GT futam
kivételével!) A licencek és igazolványok átruházása TILOS!

c./ Bizottsági tagok 2001-ben
Rallye szakág: Kovács Péter (vezető) Csizmadia Gábor, Dudás
Gyula, Kassai András, László Emil, Margó György, Oroszlán Tibor, Tábori
József
Gyorsasági szakág:Major József (vezető) Bertalan Zsolt, Gáspár István,
Kovács György, Ónody Péter, Zengő Zoltán
Rallycross szakág: Dudás Gyula (vezető) Bánkuti Gábor, Legeza Miklós, Ifj.
Rabócsi Tibor, Szedlák György, Adorján László - Bubor Zoltán - Kotán Péter -
Maruzsi László - Pathy László (2 szavazattal)
Autocross szakág: Botka Endre (vezető) Gerlei Sándor, Gombár László,
Orosz István, Papp Zsuzsanna
Terep-Rallye bizottság: Szabados Lajos (vezető) Garamvölgyi Zoltán,
Polgár László
Gokart szakág: Hargitai Sándor (vezető) Czeczon Dénes, Hargitai
Győző, Herczeg Lajos, id. Oláh Gyárfás, Pénzes József, Sánta József
Bírói Kollégium: Faluvégi Péter (vezető) Bolgár Iván, Cselényi
Vilmos, Cselényiné Bánhidi Gabriella, Gerlei Sándor, Pintér Kálmán, Szedlák
György, Sztankovics Györgyi, Takács Márta
Felügyelői Kollégium: Hajdu Attila (vezető) Dancsó Pál, Herczeg Lajos,
Kassai András, Kővári György, Mester István, Somogyi György

Technikai Bizottság: Kádár Lehel (vezető) Burkus Egon, Bognár Béla,
Bognár Rezső, Cselényi Balázs, Dévényi János, Felián István, Havassy Péter,
Juhász Sándor, Kasza Péter, Kőszegi Zoltán, Lakos László, Nándori János,
Oláh Zoltán, Szabó Csaba, Szövényi Gábor
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Orvosi Bizottság: dr. Somogyi Pál (vezető) dr. Barthos Géza, dr.
Djuvecz István, dr. Göndöcs Zsigmond, Molnár Gyula
Tanácsadó testület:Zsembery Jenő (vezető) Czollner Zsigmond, Mester
István, Nádor István, Sándor István
Fegyelmi Bizottság: dr. Károlyi Attila (vezető) Halász Dezső, dr.
Horváth László, Mester István, Tóth-Gili Ferenc
Ellenőrző Bizottság: Bolgár Iván (vezető) Mester István, Ördögh Miklós
Etikai Bizottság: Csizmadia Gábor (vezető) Hodula Attila, Merényi
Tibor, Reisz György, Szilágyi Béla

3./ A Titkárság közleményei
a./ Alapszabály

A Szövetség érvényes Alapszabálya megtalálható az Interneten
www.mnasz.hu.
A nyomdai változatot márciusban küldjük T. Tagjainknak.

b./ „MNASZ Díjtáblázat 2001” - módosítása
Az előző körlevél mellékleteként megjelent díjtáblázatból néhány díjtétel
kimaradt, ezért a kiegészített díjtáblázatot ismét megküldjük Önöknek.

c./ Tájékoztatás a 2001. évi alapkiírások megjelenéséről
A 2001. évre érvényes szakági alapkiírások a www.mnasz.hu-n meg-
találhatók.
A nyomdai változatot március 10-re várjuk a Titkárságra. Megérkezésük után,
azonnal postázzuk tagjainknak és tisztségviselőinknek - illetékesség szerint -
ezeket a kiadványokat.

d./ Változások a versenyzők minősítésében
A 7 / 2000. Főtitkári körlevél mellékleteként kiküldött minősített sportolók
névjegyzékével kapcsolatos észrevételek alapján az alábbi módosítások
történtek:

A névsorból kimaradt versenyzők:
1162 BAKONDI Károly ART OFF ROAD SE III.
2325 PÁLINKÁS Zsolt RADÓ RALLYE TEAM I.

Módosítások a minősített versenyzők névsorában:
1123 GO BAKOS András KECSKEMÉTI MOTORSPORT EGY. I.  NK
2262 GO PAÁR Barna KECSKEMÉTI MOTORSPORT EGY.   I. KIV IFI
1647    RADÓ István RADÓ RALLYE TEAM I.

e./ 45 év feletti versenyzők orvosi vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 45 év feletti sportolók, csak abban az esetben
kaphatnak 2001. évre versenyzői licencet, amennyiben terheléses EKG
vizsgálaton vesznek részt és a vizsgálat díját 8.000,-Ft-ot a versenyzői licenc
díjával együtt befizetik. A vizsgálat eredménye 2 évig érvényes (Az érintett
versenyzőket külön is értesítjük.)
A vizsgálat újabb időpontjai: 2001. március 23-án 8.30 órától van.
A vizsgálat helye Sportkórház, Kutató Osztály, Teljesítmény Élettan
Laborban - Budapest, XII. Győri u. 19. kell jelentkezni a múlt évi licenc és
egy 1 hónapnál nem régebbi terheléses EKG lelet bemutatásával
dr. Malomsoki Jenő úrnál.
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Egy nap maximum 10 fő vizsgálata lehetséges, így az előzetes - a
Titkárságon telefonon történő - jelentkezés szükséges.
Kérjük, hogy a vizsgalatra náthásan, illetve betegen senki ne menjen el, és
mindenki megfelelő sportruházatot vigyen magával.

f./ MINIMUMVIZSGA lehetőségek
Minimumvizsgázni 2001. február 16-tól május 24-ig minden szerdán 15:00
és 16:00 órakor az OTSH Szakszövetségek Székháza (Budapest, XIV. Dózsa
Gy. u. 1-3.) I. emelet 166. sz. tanácstermében lehet, az MNASZ Titkárságán
legalább 24 órával előbb telefonon leadott előzetes jelentkezés alapján.
- A 2000. elött minimumvizsgázott rallycross versenyzőknek a licenc átvétele
elött minimumvizsgát kell tennie.
- A rallye szakágra érvényes versenyzői licencek kiadásának feltétele a két
évnél nem régebbi rallye szabályismereti minimum vizsga, amelyet minden
licenccel rendelkező versenyző köteles teljesíteni.

Budapesten kívül még
- Kaposváron lehet minimumvizsgázni, időpontja 2001. 03. 09. 17:00 óra

Helye: Citroen Budai Autóház Kaposvár, Vár u. 16.
Előzetes jelentkezés: Szabó Krisztián 30 / 9691045

- Pécsett, Molnár Gyulánál a 70/3160040-es telefonszámon történt
előzetes egyeztetés után lehet vizsgázni.

g./ A licencek kiadásának rendje
Az 2001.évre érvényes licencek átvételére március 19-től van lehetőség a
Titkárságon, naponta 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 14:00 óra
között.
A licenc átvételekor kell befizetni az un. „Sportbaleset biztosítás” díjat
melynek összege 4.000,-Ft. Ezen összeg befizetése nélkül – szabályaink
szerint - licencet nem adhatunk ki.
Kérjük az egyesületeket és a versenyzőket, hogy a megadott naptól
kezdődően lehetőleg a bajnokságok beindulásának sorrendjében jöjjenek a
licencekért.

Tehát: március 19-től rallye I-II.
április 1-től rallycross

gokart
autocross

április 17-től gyorsasági
Természetesen mindazok, akik edzésen, vagy külföldön kívánnak indulni és a
megadott időpontok előtt, szükségük van a licencre a megjelölt időpontok előtt
is átvehetik azt a Titkársággal történt előzetes egyeztetés alapján megadott
időpontban.

h./ Versenyen fizetendő felelősségbiztosítási díjak
Az MNASZ kizárólagos biztosítója az OTP-Garancia Biztosító Rt.

A versenyekre érvényes felelősségbiztosítást a rendezőknek az OTP-Garanci
Biztosítónál kell intézni.
A felelősségbiztosítás díját, vagy a rendező, vagy a résztvevő versenyzők a
gépátvétel előtt kell, hogy a rendező által kijelölt személynek befizessék.
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A rendezőnek a gépátvételt követően el kell készítenie egy listát a versenyzők
felelősség biztosításról, amelyen szerepelnie kell a rajtszámnak, a versenyző
nevének, a nevező nevének, a jármű típusának (és rendszámának).
A listát óra, perc záradékkal és a verseny főrendezőjének, illetve vezető-
bírójának aláírásával ellátva kell személyesen, vagy postán eljuttatni a Magyar
Nemzeti Autósport Szövetség Titkárságára, ahonnan továbbítják az OTP-
Garancia Biztosító Rt. Vagyonbiztosítási Irodájához.
A beszedett biztosítási díjat legkésőbb az eseményt követő első munkanap
déli 12 óráig kell postára adni, vagy az MNASZ Titkárságán befizetni. Csekk
igényelhető az MNASZ Titkárságán.
A felelősségbiztosítások befizetését a Titkárság folyamatosan ellenőrzi!

i./ Versenynaptár
A 2001.évi, az IB által jóváhagyott – hivatalos – versenynaptárt mellékeljük.
A napra kész versenynaptár a Szövetség honlapján is - www.mnasz.hu -
megtalálható.

j./ MNASZ licencek és igazolványok
Az MNASZ 2001.évben érvényes licenceiről és igazolványairól tájékoztató
anyag készül, amit a rendezők közvetlenül kapnak meg a közeljövőben.

k./ 2001.évi VB, EB versenyek bejelentése
Azon Tagjaink, akik 2002-ben VB, EB versenyt kívánnak rendezni kérjük,
hogy igényüket a bejelentésre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
legkésőbb március 20-ig küldjék meg a Titkárságra.

l./ Internet
Regisztrációs lehetőség az MNASZ-levelező rendszerére:
Új szolgáltatásunkkal az MNASZ oldalakon történő változásokról szerezhet
tudomást. A szolgáltatás igénybevételéhez nem kell mást tennie, mint egy
üres e-mailt elküldeni a kipper@autoinfo.hu címre, „regisztracio” subject-tel (a
levél tárgya). Ezek után, ha oldalunkon változás történik, akkor erről Önt e-
mailben értesítjük. Az értesítés természetesen arra a címre fog érkezni,
ahonnan a levelet küldte. A lejelentkezés egy „lejelentkezes” subject-et
tartalmazó, szintén üres levéllel történik.

m./ Alapítvány létrehozása
Szolnokon ez évben is megrendezésre kerül a versenyautó kiállítás 2001.
március 9-11. között a Szolnoki Tiszaligeti Stadionban.
A kiállítás rendezője már második alkalommal ajánl fel 200.000,-Ft-ot a
Szövetség által létrehozandó alapítvány céljára. (Az alapítvány létrehozása
folyamatban van!)
A kiállításon az MNASZ szakágait több versenyző is reprezentálja.

4./ Szakágak és bizottságok közleményei
a./ Rallye szakág

Az RSB-nek az FIA szabályokat követve szándékában áll, 2002. évtől a
F 2000-es bajnokság megszüntetése, és a Super 1600 bajnokság kiírása.
A Super 1600 kategória elterjedésének támogatására az MNASZ 2001. évben
MNASZ Super 1600 kupát ír ki.
A kupa értékelése:
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A rallye I. o. futamain a legjobb eredményt elérő Super 1600-as autót vezető
páros nyeri, amennyiben a rajthoz állt Super 1600-as autók száma
meghaladja az 5-öt. (díjazása: serleg, melyet a rendező biztosít)
Éves értékelés a F 2000 értékelésnek megfelelően. Az éves díj csak akkor
kerül kiadásra, ha az értékelhető futamok 50%-án + 1 versenyen a Super
1600-ban indulók száma meghaladta az 5-öt.
Díjazás: serleg, melyet az MNASZ biztosít.

c./ Technikai Bizottság
A 2001. évre érvényes Technikai Szabályok – FIA J függelékek -
megtalálhatók a Neten, www.mnasz.hu.
Nyomdai kivitelben a közeljövőben küldjük a nevezői licenccel rendelke-
zőknek.

d./ Orvosi Bizottság
A 9/1990. ()XII.29.) NM rendelet a sportolók vizsgáltáról az 5 § (1)
bekezdésében rendelkezik a sportorvosi vizsgálat érvényességéről. Ez
alapján a sportorovosi engedélyek érvénességi ideje18 éven aluliak esetében
6 hónapnál, 18 éven felüliek esetében pedig 1 évnél nem lehet hosszab.
Fenti rendelet figyelembe vételével lesznek a versenyzői licencek kiállítva.

e./ Felügyelői Kollégium
• Éves továbbképzés

A Szövetség Sportfelügyelői Kollégiuma éves továbbképzéssel egybekötött
megbeszélést tart 2001. március 2-án 16 órakor Budapesten, a Szövetség
székhelyén.
Az éves továbbképzés díja 3.000,-Ft, melyet a résztvevőknek a helyszínen
kell befizetnie a Szövetség pénztárába.
A továbbképzésen előadást tart:
Szamos Miklós Sportszakmai alelnök
Faluvégi PéterBírói Kollégium vezető
A továbbképzésen részt nem vett személyek nem kaphatnak 2001. évre
érvényes sportfelügyelői igazolványt.

Tarlós István sk.
főtitkár


