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1./ Az Intézőbizottság közleménye
Pontosítások az alapkiírásokban

Rallye: „Rallye versenyek szabályai 2005” c. dokumentum 61. old. 4. pont
„A” csoport géposztály felsorolás utáni mondat helyesen:

„A homológ WRC gépkocsikat csak az abszolút értékelésben értékelik. …”

Rallycross: „Rallycross Országos Bajnokság 2005. évi Alapkiírása” c.
dokumentum:

- 9. old. 2.1 pontjában a felsorolás kiegészűl,
„Divizió 5 – Euro Free:

- abszolút,
- géposztály 1600cm3.”

- 38. old. 1. Melléklet: 1.1/a. pont végéhez,
„… (Kivéve a korai rajtért való bemutatás esetét.)”

A fenti pontosítások az MNASZ honlapján lévő dokumentumokon is
átvezetésre kerültek oly módon, hogy a dokumentum címe alatt kék
színűen jelenik meg a legutóbbi frissítés dátuma és a dokumentumban a
megfelelő helyen a javított szövegrész szintén kék szinnel és más betű
típussal.

2./ A Titkárság közleménye
a./ A ASN által jóváhagyott időmérő eszközök

Az MNASZ versenyeken az alábbi jóváhagyott időmérő eszközökete lehet
használni:
- TAG HEUER CP500, CP501, CP502, CP520,
- SEIKO S129, S149, CT916, CT1000,
- ALGE TIMER S3,
- AMB transzponder és a hozzá tartozó gyári értékelő program,
- TAG HEUER CHRONOPRINTER 702,
- AMB TRANX 260,
- CASIO STOPWATCH HS-1000,
- CASIO HS-30W,
- JEMIS HZZ 191,
- LORUS R2301BX9.

b./ A versenyengedélyhez kapcsolódó kedvezmények
Versenyzőink a licenccel együtt, un. regisztrációs igazolványt is kapnak.
Ezen igazolvány tulajdonosai sok-sok terméket, szolgáltatást
kedvezménnyel kaphatnak meg.
A kedvezményekről bővebb felvilágosítást a www.sportplussz.hu honlapon
találhatnak.

c./ A 2006. évi FIA, ill. Nemzetközi versenyek bejelentése
Azok az egyesületek, illetve szervezetek, akik 2006. évben az FIA
naptárába tartozó világbajnoki, Európa-bajnoki versenyt kívánnak rendezni,
szándékukat május 10-ig, a nemzetközi és zóna versenyek rendezői
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szándékukat június 10-ig a Titkárságtól igényelt formanyomtatványon a
szakági vélemény beszerzése után tehetik meg.
Lásd még a rövidesen megjelenő „Az MNASZ felépítése és működése,
Általános szabályai 2005” - a piros könyv vonatkozó részét.

Tarlós István
főtitkár


