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A Szövetség szabályai, versenynaptára, versenyzői és
egyéb információk megtalálhatók az Interneten a

w w w . m n a s z . h u  című WEB lapunkon.

Az  OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ Rt.
a Szövetség hivatalos biztosítója.

A  NEMZETI  SPORT
a Szövetség hivatalos lapja és a sportág támogatója.

Mellékelve!
- A 2002. évi Rallycross – I. osztályú - Országos bajnokság nem hivatalos végeredménye.
- A 2002. évi Rallycross – II. osztályú - Országos bajnokság nem hivatalos végeredménye.
- A 2002. évi Autocross – I. osztályú - Országos bajnokság nem hivatalos végeredménye.
- A 2002. évi Autocross Duna Kupa nem hivatalos végeredménye.
- A 2002. évi Gokart Országos bajnokság nem hivatalos végeredménye.
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1./ Az Elnökség közleménye
a./ MNASZ Közgyűlés

Az Elnökség határozatának megfelelően a Szövetségünk következő
közgyűlését 2003. január 25-re hívja össze. (A meghívót és a szükséges
anyagokat az MNASZ Alapszabályban leírtak szerint küldjük meg T. Tagjainknak.)
Továbbá tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy az Elnökség a közgyűlési
napirendek témáival kapcsolatban fórumokat kíván tartani, mellyel az év
folyamán szerzett tapasztalatait szeretné kiegészíteni, a T. Tagok lehető
legszélesebb körű javaslataival és véleményével.
A tervek szerint fórumok lennének Pécsett, Miskolcon, Veszprémben,
Budapesten, melyek helyszínéről és időpontjáról érdeklődjenek a szervezőknél
Büki, Lakatos, Jacsó uraknál, ill. a Szövetség titkárságán.

b./ Jelölő Bizottság összetétele
Az Elnökség az IB javaslatára az alábbi összetételű „Közgyűlési Jelölő
Bizottság”-ot hagyta jóvá, ill. kérte fel a közgyűlésen történő tisztújításhoz
szükséges személyi javaslatok összegyűjtésére:

Margó György bizottságvezető 06-20/9447098
Bánkuti Gábor bizottsági tag06-20/9428862
Deák Péter bizottsági tag06-30/9403202
Gombár László bizottsági tag06-70/3320957, 06-20/9290957
Huberth István bizottsági tag06-20/3318402
Kálmán Péter bizottsági tag06-30/2101077
Oroszlán Tibor bizottsági tag06-30/9431582
Polgár László bizottsági tag06-20/3915171

c./ Bajnokok bálja
A Szövetség 2003. január 11-én rendezi meg – hagyományosan - a Bajnokok
Bálját a Grand Hotel Hungáriában.

d./ Autó- és motorsport történeti múzeum
A Hungaroring Sport Rt. (HSRT) terveiben szerepel az autó- és motorsport
történetét bemutató múzeum létrehozása.
Gondolatok a tervekből. A múzeum a Hungaroringen lenne. Kiállításra kerülne a
magyar autó- és motorsport képes áttekintése. TV monitorokon régi és
közelmúltbeli felvételek vetítése nonstop. Életnagyságú és model spot-
eszközök, emléktárgyak, ereklyék és trófeák bajnokoktól, versenyzőktől
lennének kiállítva. Továbbá plakátok, pályarajzok, fotók és minden ami egy
múzeumba való.
A HSRT felé kifejeztük azt a szándékunkat, hogy amiben csak tudjuk segítjük a
múzeum létrehozását, berendezését.
Kérjük, T. Tagjainkat, hogy aki csak teheti, segítse e terv megvalósítását és
írásban adja meg azon archív fotók, anyagok, eszközök, emléktárgyak, díjak,
stb. listáját, amit a múzeumnak kiállításra átadna.
A terv megalkotói szeretettel fogadnának alkalmi és örök kiállítási tárgyakat.

2./ A Titkárság közleménye
a./ A 2003. évi Országos bajnoki versenyek további bejelentése

Azok az egyesükletek, illetve szervezetek, akik 2003. évben országos bajnoki
versenyt kívánnak rendezni és szándékukat a Titkárságon eddig nem
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jelentették be, 50% pótdíj befizetésével 2002. december 10-ig tehetik meg a
2003-as rendezői licenc kérelem egyidejű beadásával, valamint az MNASZ
naptári bejelentési díj befizetése és a kaució letétbe helyezése mellett.

b./ Az FIA-hoz 2003. évre bejelentett versenyeink
Tájékoztatásul közöljük, hogy 2003-ra - a rendező kérésére az illetékes szakág
egyetértésével a Szövetség - az alábbi - VB, EB, ill. FIA sorozatba tartozó
versenyeket jelentette be az FIA-nak:

Időpont Esemény neve Tipus Helyszín Rendező
2003.05.23-25. Fehérvár Rallye EB (2x) +

OBI.,II
Székesfehérvár Váci Autó SE

2003.05.30-06.01. 41. Nemzetközi Autós
Hegyiverseny

ZT + OB Pécs J-Group Fotoprint
Hungary Kft.

2003.06.28-29. Autócross Zóna + OB ZT + OB Nagydobos Nagydobosi ASE
2003.08.08-10. 17. Michelin Budapest Rallye EB (5x) + OB

I.
Budapest Budapest Autósport

Egyesület
2003.08.15-17. Marlboro Magyar Nagydíj VB Hungaroring Hungaroring Sport

Rt.
2003.09.19-21. 36. Nemzetközi Mecsek

Rallye
ZT + OB I.,II. Pécs J-Group Fotoprint

Hungary Kft.

c) Az adófizetők 1%-os felajánlása a Szövetségnek
Az APEH tájékoztatása szerint az adófizetők 1%-os felajánlásából 201.986,-Ft-
ot fog kapni a Szövetség.
Támogatóinknak ezt ezúton is köszönjük!

d) Hírdetési lehetőség a Szövetség 2003. évi kiadványaiban
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2003-ban megjelenő, alábbi szövetségi
kiadványokban:
• Sportévkönyv 2002

Bajnokságok és kupák végeredménye (december 01. / 800)
• Szakági alapkiírások 2003 - 6 füzet (december 20. / 200-800)
• Technikai szabályok 2003 (december 20. / 500)

hirdetéseket tudunk megjelentetni fekete/fehér, vagy litó (3 szín) kivitelben.
(A zárójelben a megrendelés határideje/példányszám szerepel.)
A füzeteket térítésmentesen kapják: versenyzők, egyesületek/szakosztályok,
sportbírók, szakújságírók, tisztségviselők.
A füzetek A/5 álló formátumban, irka fűzéssel és karton borítással jelennek
meg. A hirdetési árak kivitel szerint (ezer forintban):

Oldalak              f/f                                                               litó                            
- első belső 50 60 - hátsó belső 30 40
- hátsó külső 40 50 - belső oldalak 25 35
(Az árak a nyomdai előkészítés ellenértékét és az ÁFA-t nem tartalmazzák.)
További információk a Titkárságtól szerezhetők be.

4./ Szakágak és bizottságok közleményei
a./ Bajnoki díjkiosztók

Rallye szakág december 8. Thermál Hotel, Margitsziget.
Gyorsasági szakág Késöbb lesz meghatározva.
Rallycross szakág november 30. Hotel Rege, Budapest.
Autocross szakág január 18. Hotel Men Dan, Zalakaros.
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Terep-rallye szakág december 14. A helyszin késöbb lesz meghatározva.
Gokart szakág november 30-december 1. Hotel Helikon, Keszthely.

b./ Sportfelügyelői Kollégium
A Kollégium vezetője az alábbiak megjelentetését kérte:
„T. Sportfelügyelők! Kérem, hogy a jövőben minden az MNASZ által rendezett
sporteseményen, melyen a Sportfelügyelői Kollégium tagjai beosztásra
kerülnek, - a legszigorubban a szabályokban és a Sportfelügyelői Kódexben lírt
módon járjanak el a kollégák. A versenyekre beosztott technikai felügyelő
szabálytalanságot feltáró jelentése alapján a felügyelők minden esetben éljenek
jogukkal és teljesítsék kötelességüket, feltétlenül szankcionálják az elkövetett
szabálytalanságot, hogy a sport szellemisége és az esélyegyenlőség ne
szenvedhessen csorbát.”

Tarlós István sk.
főtitkár


