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1./ A Titkárság közleményei
a./ A licencek kiadásának rendje
Az 1998.évre érvényes licencek átvételére március 16-tól van lehetőség a
Titkárságon.
Április 4-ig - a személyes ügyintézés rendjétől eltérően - minden munkanapon 9-
16 óráig, szerdai napon 9-18 óráig vehetők át a licencek.

A licenc átvételekor kell befizetni az un. „Sportbalest biztosítás” díjat
melynek összege 2.000,-Ft. Ezen összeg befizetése nélkül nem áll
módunkba licencet kiadni.

b./ Bemutatkozó anyagok
Továbbra is kérjük és várjuk tagjainktól és versenyzőinktől, hogy un.
„Bemutatkozó anyag”-ot küldjenek a Titkárságra, Illetve a már a Titkárságon
lévő anyagot belátásuk szerint cseréljék le.

c./ MNASZ zászló rendelhető
Ismét lehetőség van megrendelni az MNASZ zászlaját - zászló ill. molinó -
kivitelben, ára 14.000,-Ft+ÁFA.
A megrendeléseket a zászló árának befizetésével március 5-ig tudjuk
elfogadni.

d./ Versenyen fizetendő felelősségbiztosítási díjak
Az MNASZ versenynaptárában szereplő eseményeken szakáganként az
alábbi felelősségbiztosítási díjak fizetendők:

Rallye I. 3.500,- Ft Rallycross 1.800,- Ft
Rallye II. 2.400,- Ft Autocross 1.800,- Ft
Pályaverseny Gokart 1.900,- Ft

körpálya: 1.800,- Ft Terep rallye 1.900,- Ft
reptér, köztér 2.700,- Ft
hegy 1.800,- Ft

A felelősségbiztosítási díj a versenyt követő munkanap 12:00 óráig utalandó át
a Hungária Biztosító Rt. 10300002-20370226-00003285. sz. számlájára, vagy
az összeg befizethető készpénzben az MNASZ Titkárságán is.

A biztosító felé küldendő befizetési listán az alábbi adatok szerepeltetése
szükséges:
Rajtszám Versenyző neve Egyesülete Gépkocsi típusa Rendszám

Rallye versenyeken nem elegendő a rajtlista leadása, mivel azon nem
szerepel a forgalmi rendszám. Fenti lista az MNASZ Titkárságára postázandó,
a továbbiakat a Titkárság intézi a biztosítóval.

e./ Versenynaptárral kapcsolatos infó
A rendezők címével ellátott „Versenynaptár ‘98” füzetet - várhatóan - a
következő „Főtitkári körlevél” melléklete ként küldjük ki.
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2./ Bizottságok közleményei
a./ Autocross bizottság

A 9/97.sz. Főtitkári körlevélben megjelent 2./ Versenyzői licencjogosultság d./
Autocross szakág „C” licenc korlátozása helyesen: „A 18 éves életkorát még
be nem töltött jogosítvánnyal még nem rendelkező kezdő versenyzők, csak
1600 ccm-nél kisebb henger-űrtartalmú gépjárművel vehetnek részt a
bajnokságban.”

b./ Sportbírói Kollégium
1./ Módosítás

„AZ AUTÓSPORT BIRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXÉ”-ben
4. Sportbírók minősítése, nyilvántartása kiegészül:
Az MNASZ sportbírói vizsgának valamennyi szakágra ki kell terjednie. A
vizsgának legalább egy 50 kérdéses tesztből kell állnia. A sikeres vizsga
feltétele a minimálisan 75 %-os helyes válaszarány.
A Kollégiumnak lehetősége van igény esetén egyes területeken csak egy
szakág sportbírói tevékenységéből képzést folytatni. Az ilyen tanfolyamnak
legalább 25 kérdéses teszttel kell záródnia, ahol a sikeres vizsga
követelménye legalább 66 %-os helyes válaszarány. Az így kiképzett
sporttársak az adott szakágra érvényes éves közreműködői igazolványt
kapnak.
A tárgyévre új azonosító kártya kiadása, illetve a tárgyévre történő
érvényesítés csak sikeresen elvégzett továbbképzés, és az MNASZ éves
díjtételei között szereplő bírói továbbképzési díj befizetése esetén adható
ki. A közreműködői igazolvánnyal rendelkezők részére is kötelező az éves
továbbképzés, díja azonban a mindenkori éves bírói továbbképzési díj 50
%-a. A továbbképzést kizárólag a Kollégium vezetősége által megbízott
személy végezheti, aki az oktatás megtörténtét név és igazolvány szám
szerinti listával jegyzőkönyvben rögzíteni köteles.

4.2 A minősítés módosításának szabályai kiegészül:
c) A Sportbírói Kollégium vezetősége az egyéb minősítési szabályok
figyelembe vételével egyedileg engedélyezheti azon bírók országos
minősítését, akik a megelőző évben legalább tevékenységük felében
reszortfelelősként dolgoztak.

4.3 Fegyelmi felelősségre vonás kiegészül:
Egy adott rendezvényen a versenyigazgatónak jogában áll az adott
versenyre vonatkozóan egy sportbíró tevékenységét időlegesen, vagy
véglegesen felfüggeszteni. A munkáját ilyen módon befejező sportbíró csak
a tényleges tevékenységi időre vonatkozóan kaphat díjazást. A
felfüggesztésről a versenyigazgatónak az eseményről szóló jelentésében ki
kell térnie. Minden ilyen esetet a jelentés alapján a kollégium vezető-
ségének az egyéb fegyelmi vétségekre vonatkozó szabályok szerint ki kell
vizsgálnia.
Sportbírók fegyelmi felelősségre vonását az adott rendezvény verseny-
igazgatóján kívül a felügyelő testület, illetve a rendező bizottság vezetője is
kezdeményezheti a Bírói kollégium vezetőségéhez címzetten.
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4.5 Versenyzői minimumvizsgák - új pont:
A szakágak által versenyzői minimumvizsgára kötelezettek vizsgáztatását
csak a Bírói Kollégium vezetősége által megbízott személyek végezhetik. A
vizsgák tematikáját úgy kell összeállítani, hogy a vizsgázó egy legalább 20
kérdéses teszt kitöltésével számot adhasson alapfokú versenyzői
szempontú szabályismereteiből. A sikeres vizsga feltétele 75 %-os helyes
válasz arány. A vizsgák rendjét minden év januárjának végéig Főtitkári
körlevélben közzé kell tenni.
(A módosításokat az IB 1998. január 13-i ülése hagyta jóvá.)

Tarlós István sk.
fôtitkár


