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1./ Az Elnökség hírei
a./ Az Elnökség köszönetét fejezi ki a Bajnokok Tornáján részt vevő

egyesületek, versenyzők és a rendezvény sikeres lebonyolításában
közreműködők számára. Külön köszönjük a Suzuki versenyautók
rendelkezésre bocsájtásában és folyamatos karbantartásában részt vevő
szervezetek munkáját.
 Minden részt vevőnek és közreműködőnek gratulálunk.

2./ A Titkárság hírei
a./ A Nemzeti Sportszövetség felhívása

A 25. nyári Universiade-ra 2009 július 1-12. között Belgrádban kerül sor,
melyre a szervezők 10.000 önkéntest keresnek.
Az ENGSO Ifjúsági Bizottsága, mint az önkéntes program partnere, ezúton
keres önkénteseket ehhez a nagyszerű sporteseményhez. További
információk Váradi Zsolttól kérhetők.

      b./ Közgyűlés
2008.11.14-én postázásra kerültek az MNASZ 2008.december 14-i
közgyűlésével kapcsolatos anyagok tértivevényes formában.
A postai név és cím minden esetben az MNASZ tagnak a Szövetségben
nyilvántartott megnevezése és címe.
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel az anyagok megérkezését.
Amennyiben a következő egy héten belül nem érkezne meg a küldemény,
kérjük érdeklődjenek a Titkárságon.
A jelölési eljárásokkal kapcsolatban honlapunkon a jelölőbizottság anyagait
hamarosan közzétesszük, kérjük tagjainkat, hogy kísérjék azt figyelemmel.
(Főtitkári körlevelek linkjén)

      c./ Országos Bajnokságok és kupák eredményei
Az alábbi Országos Bajnokságok és Kupák eredményei véglegesek:

Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság
Seat Leon Kupa
Suzuki Swift Kupa
Renault Clio Kupa
Hegyi Szuper Kupa
Autocross Országos Bajnokság
Rallycross Országos Bajnokság
Terep-rallye Országos Bajnokság
Gyorsulási-Drag Országos Bajnokság és Gyorsulási Street Kupa
Országos Amatőr Gokart Bajnokság
Országos Szlalom Amatőr Bajnokság

A Bajnokok Tornájának eredményei megtekinthetők honlapunkon a Főtitkári
körlevelek linken.
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d./ Orvosi Bizottság tevékenysége
A MNASZ Orvosi Bizottsága a Titkársággal közösen az FIA felkérése
alapján és a versenyek egészségügyi szervezettségének nagyobb
biztonsága érdekében pontosítani kívánja az autóversenyek orvosi
szolgálatának működésére vonatkozó szabályokat. Ennek érdekében a
közeljövőben az MNASZ rendezői licenccel rendelkező szervezetek
köremailt fognak kapni a tevékenység felmérésére irányuló kérdésekkel.
Kérjük rendezőinket, hogy aktív közreműködésükkel segítsék a
rendezvények és a versenyzők biztonságának fokozására irányuló
munkánkat !

e./ Környezetvédelmi Munkabizottság tevékenysége
Az MNASZ Környezetvédelmi Munkabizottsága a Titkársággal karöltve
az elmúlt időszakban több társadalmi szervezettel és állami szervvel
folytatott tárgyalást az autósportot érintő környezetvédelmi kérdésekről.
Elhatározott célunk, hogy év végére elkészüljön az MNASZ
Környezetvédelmi Kódexe, melyet a vonatkozó állami szervekkel is jóvá
kívánunk hagyatni. Az előkészítő munkában elsősorban rendezőink
segítségére számítunk, javaslataikat a Szövetség e-mail címére várjuk.

3./ Az Intéző Bizottság hírei
a./ Az év autó és gokart versenyzői

Az MNASZ IB 2008.11.12-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

1. a versenyévad során elért hazai bajnoki címével és az FIA nemzetközi
sorozatban elért kimagasló sikerei alapján az év autóversenyző párosa:
PALIK LÁSZLÓ / DARÁZSI GÁBOR, tereprally.
2. Az év gokartversenyzője címet KANCSÁR FERENC érdemelte ki, a
magyar és osztrák bajnoki címével, valamint sikeres nemzetközi
szereplésével

    3. Az MTI felkérése alapján lehetőségünk van sportágunkban 2008-ban
legeredményesebb versenyzőinek megjelölésére, ezek:

    legerdeményesebb férfi versenyzőpáros bajnoki címével:
    PALIK LÁSZLÓ / DARÁZSI GÁBOR, terep-rallye szakág

              legeredményesebb női versenyző kategóriagyőzelmével:
  WALTERNÉ DANCSÓ ADRIENN, gyorsasági szakág

4. Az IB az év felfedezettje címet adja MICHELISZ NORBERT-nek a
WTCC sorozatban mutatott sikeres szerepléséért.

Valamennyi sporttársnak gratulálunk kimagasló teljesítmenyeikhez.
Köszönjük, hogy hazai és külföldi eredményeikkel öregbítették a magyar
autósport hírnevét. További sok sikert, erőt, egészséget kívánunk.
.

4./ Szakági Bizottságok hírei, közleményei

    a./ Autocross Bizottság:
Az éves díjkiosztó időpontja, helyszíne
2008. december  06. Siófok, Hotel Azúr
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b./ Rallycross Bizottság:
Az éves díjkiosztó tervezett időpontja:
2008. december  06.

 c./ Rallye Sport Bizottság:
Éves szabályalkotó értekezlet: 2008. november 24-26., Szekszárd
Kérjük az egyesületeket, versenyzőket, hogy javaslataikat 2008. november
21-ig írásban juttassák el a rallyetitkár részére az rtitkar@mnasz.hu címre.
Az éves díjkiosztó időpontja:

           2009. január 10.

d./ Autós Gyorsasági Bizottság:
Nyílt szakági ülés: 2008. 11.21. 15:00  MNASZ székhelye, fszt. tárgyaló
Az éves díjkiosztó időpontja, helyszíne

         2008. december 13. Pomáz

e./ Szlalom Munkabizottság
Az éves díjkiosztó időpontja, helyszíne:
2008. november 29. Kecskemét, Toyota Szalon

f./ Gyorsulási Munkabizottság
Az éves díjkiosztó várhatóan 2009. januárban lesz.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár

mailto:rtitkar@mnasz.hu

