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Mellékelve!
 4/2001.sz. Technikai körlevél

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

www.mnasz.hu című WEB lapunkon.

Az OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ Rt.
a Szövetség hivatalos biztosítója.
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1./ Az Elnökség közleményei
a./ A FÓRUM értékelése

A Szövetség Elnöksége és Intéző Bizottsága – a Közgyűlésen a Tagság által
megfogalmazódott elvárásoknak megfelelően - március 15-én – az éves
bajnokság megkezdése előtt - megtartotta a Szövetség vezetősége és a
tagsága közötti fórumot, melynek célja a vezetőség és a tagság közötti
információ áramlás javítása, valamint a jövőbeni elképzelések egyeztetése.

A Szövetség vezetése sajnálattal tapasztalta, hogy a tagság részéről nem
kísérte kellő aktivitás a fórumot, így érdemi konzultáció nem alakulhatott ki.

2./ Az Intézőbizottság közleményei
a./ Szabályértelmezésre való jogosultság

A versenyek hivatalos tisztségviselői az adott verseny megkezdésétől a
verseny befejezéséig terjedő időszakban a versenyen résztvevő versenyzőknek
és nevezőknek bárminemű tájékoztatást nyújthatnak, amennyiben ez nem
szabályértelmezés.
A versenyen szabályértelmezésre egyedül a felügyelő testület jogosult.

b./ A köztartozás kizárja a versenyzést
Az IB a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény értelmezése során
megállapította, hogy a Sporttörvény 32.§-ának előírásait, mely a verseny-
rendszeren való részvétel általános feltételeit szabályozza, az MNASZ
versenyrendszerére is alkalmazni kell. A Sporttörvény 32.§ (1) bekezdése
értelmében a versenyrendszerben csak az a sportszervezet (sportegyesület
vagy sportvállalkozás) indulhat, amelynek nincs 90 napnál régebben lejárt
köztartozása, illetékes szerve számviteli törvény szerinti beszámolóját
már elfogadta, és e tényeket igazolja.
Amennyiben a sportszervezet köztartozása a bajnokság alatt keletkezik, a
sportszervezetet a bajnokságból ki kell zárni.
Mindezek alapján az IB kéri az MNASZ nevezői licenccel rendelkező tagjait,
hogy legkésőbb 2001. május 30. napjáig nyilatkozzanak arról, hogy nincs lejárt
köztartozásuk, illetve az Sztv. szerinti beszámolót elfogadták, és a nyilatkozat
mellé csatolják eredetiben az APEH, TB és VPOP igazolásokat. Amennyiben
május 30. napjáig a nyilatkozat és az eredeti igazolások postán nem
érkeznek meg, vagy azokat személyesen az MNASZ Titkárságán nem
mutatják be, a Sporttörvény 32.§ (2) bekezdése alapján a sportszervezet
az ez évi versenyrendszer további versenyeiből kizárásra kerül, azaz az
MNASZ a nevezői licencét visszavonja és erről a rendezőket értesíti.
(Az IB felhívja az MNASZ nevezői licenccel rendelkező tagjainak figyelmét,
hogy az igazolások benyújtására 2001. augusztus 30. napjáig ismételten
szükség lesz.)

c./ Szakági körlevél hatályon kívül helyezése
A rallycross szakág a bajnokság nyitó versenyén – Máriapócson – körlevelet
adott ki, amelynek tartalma nem felelt meg a 2001. évre vonatkozó – már
korábban kiadott – technikai előírásoknak.
Az IB az esetet megvizsgálta és a kiadott rallycross szakági körlevélben
megjelenteket hatályon kívűl helyezte.
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A főtitkári körlevelekben, valamint annak mellékletét képező technikai
körlevelekben megjelent és megjelenő szabályok vannak érvényben.

3./ A Titkárság közleményei
a./ Versenykiírás küldése a zóna országoknak

Kérjük a zónaversenyek rendezőit, hogy az éves Közép-Európai Zóna Trófea
Alapkiírás alaábbi pontjában leírtaknak megfelelően eljárni szíveskedjenek:

„1.3 Versenykiírások
Az egyes versenyek kiírását angol ill. német, valamint a rendezvény helyének
megfelelő nyelven kell elkészíteni. A versenykiírásokat legalább 10 példányban
a verseny előtt legkésőbb 45 nappal minden Zóna ország Szövetségének meg
kell küldeni, hogy azt a versenyzők megkaphassák.”

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

A versenynaptárban szereplő május 12-13-i gyorsasági országos bajnoki
verseny technikai okok miatt a jelzett időben nem kerül lebonyolításra.
Az új időpontról a szakág a közeljövőben intézkedik.

Tarlós István sk.
főtitkár


