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Mellékelve!
 Szabályzat a vagyoni értékű jogok hasznosítására. (Kiküldve 2001. május 28.)
 5/2001.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.

A  NEMZETI  SPORT
a Szövetség hivatalos lapja és a sportág támogatója.
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1./ Az Elnökség közleményei
a./ Vagyonértékű jogok hasznosítása

Az „Új Sporttörvény” előírja a Szövetség vagyoni értékű jogainak hasznosí-
tására vonatkozó szabályzatot.
A szabályzatot az Elnökség elkészíttette és azt elfogadta, valamint 2001. május
24-el hatályba helyezte.
(A szabályzat 2001. május 28-án kiküldésre került.)

2./ Az Intézőbizottság közleményei
a./ A köztartozás kizárja a versenyzést

A június 26-i IB ülés résztvevői ismét foglalkoztak a köztartozásokat igazoló
dokumentumok – nyilatkozat a köztartozásról és a Sztv. szerinti beszámoló
elfogadásáról, APEH és TB-, VPOP igazolás eredeti példánya - beszerzésének
nehézségeivel és úgy döntöttek, hogy az igazolások beadásának határidejét
augusztus 31-ig meghosszabbítja.

3./ A Titkárság közleményei
a./ 2002. évi Nemzetközi és Zóna versenyek bejelentése – SÜRGŐS!!

Azok az egyesületek, illetve szervezetek, akik 2002. évben nemzetközi, vagy
zóna versenyt kívánnak rendezni, szándékukat a Titkárságtól igényelt
formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése után július 16-ig tehetik
meg egyidejűleg a 2002-es rendezői licenc kérelem beadásával, valamint az
MNASZ naptári bejelentési díj befizetése és a kaució letétbe helyezése mellett.
Tájékoztatásul közöljük, hogy 2002 -re - a rendező kérésére az illetékes szakág
egyetértésével a Szövetség - az alábbi - VB, EB, ill. FIA sorozatba tartozó
versenyeket jelentette be az FIA-nak:

• 2002. 08. 09-11. (08. 02-04.)
16. Nk. Budapest Rallye EB (5x) Budapest

Budapest Autósport
• 2002. 08. 18

Formula - 1 Magyar Nagydíj VB Hungaroring
Hungaroring Sport Rt.

Formula 3000 Int. Hungaroring
Hungaroring Sport Rt.

• 2002. 08. 25. (08. 04.)
Rallycross EB. EB Nyírád

LM Szabadidő Kft.

b./ Változások a versenynaptárban
Rallycross
Az OB V. futama a II.o. részére 2001. 08. 20-án Máriapócson lesz megtartva.
A 2001. 10. 13-14-re bejelentett nyírádi futam 2001. 10. 06-07-re került át.
2001.10.13-14 Melk (A) a bajnokság befejező futama I. és II. osztályban.

Gokart
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A 2001. 07. 07-08-ra Dunaújvárosi helyszínnel bejelentett verseny 2001. 07.
21-22-i dátummal a Pannoniaringen a Pénzes Motorsport rendezésében lesz
megtartva.

Gyorsasági
A 2001. 07. 14-15-re bejelentett hegyi verseny (Lillafüred) új dátuma 2001. 07.
20-22.

c./ A 18 év alatti versenyzők - 6 hónapig érvényes sportorvosi miatti - licenc
cseréje

A 18 évnél fiatalabb versenyzők sportorvosi vizsgálatának erredménye, csak 6
hónapig érvényes, ezért a versenyzői licencük is ennek figyelembevételével
kerül kiállításra.
Kérjük az érintett sporttársakat, hogy figyeljenek licencük érvényességére és
annak lejárta elött, kellő időben a licenckérő lap ismételt kitöltése után,
keressék fel sportorvosukat a vizsgálat elvégzésre. A licenckérő lapon szereplő
„Alkalmas” vizsgálati eredménnyel keressék fel a szövetség titkárságát és
készítessenek érvényes, új licencet. (Ebben az esetben a licenc elkészítése
térítésmentes.)

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

Az MNASZ Gokart Bizottsága határozatot hozott arra vonatkozóan – és azt az
IB jóváhagyta -, hogy a 2003-as versenyévadtól a Kadet 80-as géposztályt
MNASZ Kupaként írja ki.

Tarlós István sk.
főtitkár


