
Budapest, 2005.04.19

3/2005. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

Tartalomjegyzék:

1./ AZ ELNÖKSÉG KÖZLEMÉNYE ........................................................................................................ 2
a./ Szakágvezetői kinevezés ..................................................................................................... 2
b./ Média felelősök..................................................................................................................... 2
c./ Sportegészségügy - Dopping ellenes tevékenység ............................................................. 2

2./ AZ INTÉZŐBIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE.............................................................................................. 3
a./ Versenyigazgatók névjegyzéke 2005 - kiegészítés ............................................................. 3
b./ Edzésnapok a Hungaroringen.............................................................................................. 3

3./ A TITKÁRSÁG KÖZLEMÉNYE.......................................................................................................... 3
a./ A Szövetség megváltozott számlázási címe és adószáma.................................................. 3
b./ Változás a postázási rendünkben ........................................................................................ 3
c./ Változás az MNASZ licencei és igazolványai dokumentumban........................................... 3
d./ A 2006. évi FIA, ill. nemzetközi versenyek bejelentése ....................................................... 3

4./ BIZOTTSÁGOK KÖZLEMÉNYE......................................................................................................... 4
a./ Rallye Szakági bizottság ...................................................................................................... 4
b./ Autós Gyorsasági Szakági bizottság.................................................................................... 4
c./ Sportbírói bizottság............................................................................................................... 4

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

www.mnasz.hu című WEB lapunkon.

Mellékelve!
 2/2005. sz. Technikai körlevél (Kiküldve: 2005. 03. 11.)
 3/2005. sz. Technikai körlevél (Kiküldve: 2005. 03. 29.)
 MNASZ Felépítése és Működésének Szabályai 2005 (Kiküldve: 2005. 03. 29.)

http://www.mnasz.hu/


3/2005. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

2

1./ Az Elnökség közleménye
a./ Szakágvezetői kinevezés

Az Elnökség a visszahívott autós gyorsasági szakágvezető helyére, az
Alapszabály szerint, a szakágban nevezői és rendezői licenccel
rendelkező tagok javaslatára, Zengő Zoltán sporttársat nevezte ki.
A szakág elnökségi megfigyelőjének pedig Hováth Miklós elnökségi tagot
kérte fel.

b./ Média felelősök
Az Elnökség az IB egyetértésével, létrehozta a „média felelős”-i MNASZ
tisztségviselői beosztást.
Kérjük rendezőinket, hogy versenyeikre az alábbi szakemberek közül
válasszanak média felelőst.

Bessenyey Krisztina, Boncz Elek, Budai Ferenc, Dávid Sándor, Dávid
Zsófia, Gyulai Balázs, Holczer Dániel, Juhász-Léhi István, Kiss Kinga,
Lengyel Csaba, Répa Katalin, Réz Gábor, Suba Katalin, Székely-Nagy
Katalin, Szűcs Zsolt, Tóth Anita.

c./ Sportegészségügy - Dopping ellenes tevékenység
A Nemzeti Sporthivatal szervezésében 2005. április 08-án dr. Bakanek
György előadásában tájékoztató hangzott el a dopping és sportegészség-
ügy témakörében.
A tájékoztató célja volt, hogy felhívja a figyelmet a 2005. január elsejétől
életbe lépett új dopping listára, illetve a nemzetközi versenyeken
esetlegesen szükséges vizsgálatokról tájékoztassa a Szövetségek
képviselőit.
A dopping vizsgálatról, a lehetséges sportoló kiválasztásának
szempontjairól többek közt a következők hangzottak el:

- Súlyozott kiválasztás történik, ami azt jelenti, hogy a hangsúly a be
nem jelentett ellenőrzésekre és az un. dopping érzékeny sportágakra
kerül.

- Kiemelt figyelem középpontjába kerül a nemzetközi mezőnyben érem
várományos sportoló.

- A már pozitív eredménnyel szereplő sportoló biztosan számíthat
ismételt ellenőrzésre.

- A sportvezető, az edző, a sportorvos, a gyúró vagy a doppingellenőr
által felvetett gyanú is alapja lehet az ellenőrzésnek.

Mindenkit nem lehet és nem is kell ellenőrizni, a cél az, hogy minden
sportág(!) egy évben legalább egyszer bekerüljön az ellenőrzött sportágak
körébe és a be nem jelentett ellenőrzések számának növelésével
biztosítsuk azt, hogy, az aki doppingol, soha ne érezze magát
biztonságban és ugyanakkor megvédésre kerüljenek azok, akik a
tisztességes felkészülést választják.

A témával kapcsolatban ajánlott honlapok:
www.sportkorhaz.hu; www.mob.hu; www.nsh.hu; www.sportorvos.hu

http://www.sportkorhaz.hu/
http://www.mob.hu/
http://www.nsh.hu/
http://www.sportorvos.hu/
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A Sportkórház, a Nemzeti Sporthivatal és a Nemzeti Utánpótlás nevelési
Intézet doppingmentes felkészülést segítő ”Doppingvétség nélkül –
2005” c. kiadványának tartalma a honlapunkon –
Szabályzatok/Sportszabályok/Nemzeti (MNASZ) – tanulmányozható,
letőlthető.

2./ Az Intézőbizottság közleménye
a./ Versenyigazgatók névjegyzéke 2005 - kiegészítés

Rallye: OB – Móni István sporttárssal egészül ki.

b./ Edzésnapok a Hungaroringen
A Hungaroring Sport Rt. és az MNASZ közötti együttműködési
megállapodás alapján 2005. évben az alábbi napokon van a
Hungaroringen MNASZ autós edzés:
- április 7.
- április 18.
- június 22.
- augusztus 16.
- szeptember 13.
- szeptember 22.
Az edzéseket az MNASZ Autós Gyorsasági Szakág szervezi és felügyeli.

3./ A Titkárság közleménye
a./ A Szövetség megváltozott számlázási címe és adószáma

A székhelyváltozás miatt a Szövetség:
- új számlázási címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.,
- megváltozott adószáma: 18083907-2-42.

b./ Változás a postázási rendünkben
Az e-mail címmel rendelkező tagjaink, versenyzőink és tisztségviselőink a
továbbiakban a Főtitkári körlevelet e-mailen kapják meg.
A körlevelek a honlapunkon is megtalálható.

c./ Változás az MNASZ licencei és igazolványai dokumentumban
Az MNASZ versenyeken 2005. évben érvényes igazolványok köre a
„Közreműködői igazolvány”-nyal bővült.
Az igazolvány leírása honlapunkon, kivitele a Titkárságon megtekinthető.
Az érintett rendezők, rendezvényeik előtt, kellő időben és számban mintát
kapnak az érvényes licencekről és igazolványokról.

d./ 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 szándékukat július 10-ig a Titkárságtól igényelt
formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése után tehetik meg.
Lásd még „Az MNASZ felépítése és működése, Általános szabályai 2005”
- a piros könyv – 125-126. oldalán leírtakat.
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4./ Bizottságok közleménye
a./ Rallye Szakági bizottság

1. Helyszín változás! NATO tevékenység miatt nem rendezhető meg az I.
Kikelet Rallye, a Yokohama Junior Rallye Bajnokság 2. futama az
eredeti veszprémi helyszínen. A meghírdetett időponton a verseny Győr
központtal a Rábaringen kerül megrendezésre. A murvás verseny nem
marad el, a tervek szerint 2005. 10. 01-02-án kerül megrendezésre, az
eredeti helyszínen Veszprémben.

2. A 2005. 03. 19-20-án, II. Junior Ring Rallye néven megrendezésre
került, az Országos Yokohama Junior Rallye Bajnokság első futamának
rendezőjét, a Rallye Bizottság 100.000,- Ft büntetéssel sújtja, a
verseny lebonyolítása során elkövetett sportszakmai hibák miatt.

3. A 2005. 03. 19-20-án, II. Junior Ring Rallye néven megrendezésre
került, az Országos Yokohama Junior Rallye Bajnokság első futamának
rendezőjét, a Rallye Bizottság 900.000.- Ft, versenyköltség
hozzájárulásban részesíti.

4. A 2005. 04. 01-03-án, Start Autó Rallye 2005. Eger néven
megrendezésre került, az Agip Országos Rallye Bajnokság első
futamának rendezőjét, a Rallye Bizottság 100.000,- Ft büntetéssel
sújtja, a verseny lebonyolítása során elkövetett sportszakmai hibák
miatt.

5. A 2005. 04. 01-03-án, Start Autó Rallye 2005. Eger néven
megrendezésre került, az Agip Országos Rallye Bajnokság első
futamának rendezőjét, a Rallye Bizottság 1.000.000,- Ft
versenyköltség hozzájárulásban részesíti.

b./ Autós Gyorsasági Szakági bizottság
- az IB 55/3/2005. sz. határozata alapján az Autós Gyorsasági alapkiírás
10. old. 4.3 pont, első bekezdés, utolsó mondatát törölni kell, „A
Gyorsasági Bizottság az alábbiaktól eltérő, valamely FIA kategóriának
megfelelő versenyautó indulását engedélyezi”.
- az IB 56/3/2005. sz. határozata alapján a magyar homológizációval
rendelkező Suzuki Swift és Ignis autók az OB versenyeken az N
csoportban indulnak.

c./ Sportbírói bizottság
A Sportbírói bizottságunk a Dózsa György út 1-3. alatt az I.em. 131-ből a
fsz. 1-be költözött. A továbbiakban a minimum vizsgák is itt vannak.

Tarlós István sk.
főtitkár


