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1./ Az Elnökség közleménye
Játék

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) és az ORFK-Országos
Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) közös közlekedésbiztonsági,
balesetmegelőzési játékot indított.

A játék lehetőséget ad arra, hogy KRESZ-tudásukat, közlekedésbiztonsági
és balesetmegelőzési, vezetéstechnikai képességeiket, ismereteiket, a
Rallye sportban történő jártasságukat teszteljék.

A megfejtendő kérdések a versenyek előtt megjelenő, és a versenyek alatt
kapható Rally & Racing újságban jelennek meg. A válaszokat a verseny
befejezését követő harmadik munkanapig kell beküldeni az alábbi címre:

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei u. 1-3.
Jelige: „Játék”

A helyes megfejtők közül 5 szerencsés játékos az Országos Rallye
Bajnokság év végi díjkiosztó ünnepségén az MNASZ és az ORFK-OBB
közösen felajánlott nyereményét veheti át.

2./ Az Intézőbizottság közleménye
a./ Változás a rallycross szakági bizottságban
A rallycross szakági bizottság Kotán Katával bővűlt.

b./ Változás az autós gyorsasági alapkiírásban – további helyesbítés!
A 2/2006. sz. Főtitkári körlevélben megjelent változás helyesen:
Autós gyorsasági szakág:
4.1.3 Géposztályok
I. kategória

Túraautók  1400 kcm-ig N, A, F csoport
1400 - 1600 kcm-ig N, A, F csoport
1600 - 2000 kcm-ig N, A, F csoport,
2000 kcm felett N, A csoport
2000 – 3000 kcm-ig N, A, F csoport
3000 kcm felett N, A, F csoport

Wankel motoros autók (hengerűrtartalom megkötés nélkül)

c./ Változás az MNASZ Válogatott sportolóinak névsorában
A rallycross szakág válogatott versenyzőinek névsora a szakág javaslatára
az IB jóváhagyásával kiegészül Csernyik Istvánnal.

d./ Változás a versenyigazgatók névsorában
Az autocross szakágban a versenyigazgatónak felkérhetők listájából Bauer
Krisztián neve törlésre került.
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e./ Új tag a módszertani bizottságban
A doppingszabályzat értelmében szükséges egy fővel bővíteni a Módszertani
Bizottságot. A bizottság vezetőjének javaslatára Lődi Zsuzsannát, mint
szövetségi doppingfelelőst nevezte ki az Intéző Bizottság.

f./ Doppingellenes szabályzat
A Kormányrendeletnek megfelelően Szövetségünk elkészítette és 2006.
augusztus 1-jével hatályba léptette „Doppingellenes szabályzat”-át. A
szabályzatot és 1. és 2. számú mellékletét, valamint az FIA doppingellenes
rendelkezéseit az MNASZ honlapján lehet megtekinteni, ill. onnan letölteni.
(www.mnasz.hu – szabályzatok – doppingellenes szabályok.)

g./ Másodfokú IB határozat
A 2006. március 30. – április 2. között megrendezett Start Autó Rallye 2006
Eger versenyen a Veszprémi Rallye Team Sportegyesület Technikai Óvást
nyújtott be Bessenyey Zoltán – Tóth Zoltán (Intermédia Motorsport
Egyesület) versenyzőpáros autójával kapcsolatban.
Az Intéző Bizottság által kijelölt Nemzeti Fellebbezési Bizottság 2006. július
14-én – ismételten elrendelt vizsgálatok alapján – meghozta jogerős
határozatát, mellyel a verseny Felügyelő Testületének kizárás büntetését
helyben hagyta.
A határozattal egyidejűleg a Nemzeti Fellebbezési Bizottság az Intermédia
Motorsport Egyesületet a vizsgálattal kapcsolatban felmerült valamennyi
költség megtérítésére kötelezte.

2./ A Titkárság közleménye
a./ Változások a versenynaptárban
Gyorsasági:
Az eredetileg 2006.07.28-30-ra, Dobogókőre tervezett hegyi verseny
helyszíne az Euroringre módosult, majd az időpontja került módosításra,
2006.09.08-10-re, az Euroring helyszínnel.

Rallycross:
Az eredetileg 2006. 06.18-ra tervezett RC OB, mely salakpályára lett kiírva, a
többszöri időpont (2006.07.29) és helyszínmódosítás (Greinbach) után
törlésre került a versenynaptárból.

Autocross:
A 2006.05.27-28-i elmaradt verseny helyett az új időpont: 2006.09.23-24.,
Losonc (SK) helyszínnel.

Gokart:
Az OB előzőleg 2006. 07.15-16-ra jelzett dátuma, 2006. 07.22-23-ra
módosult.

b./ FIA sorozatba tartozó magyar versenyek 2007-ben
A Szövetség versenyrendezőitől az alábbi 2007. évi FIA sorozatba tartozó
versenyek rendezésére érkezett bejelentés, amely eseményeket a Szakág
támogatásával az IB egyetértésével és az Elnökség beleegyezésével a FIA
felé a Titkárság bejelentett:
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Időpont 1. Időpont 2. Esemény neve Tipus Helyszín Rendező

05.19-20. 09.22-23. Autocross EB EB Nyirád Kapitány AMSE

06.15-17. Material Kupa
Autós Gyorsasági

OB+ZT+NEAFP Hungaroring Főnix Motorsport Egyesület

07.21-22. 09.29-30. Rallycross EB EB Nyirád Kapitány AMSE

08 03-05. Forma 1 Nagydíj VB Hungaroring Hungaroring Sport RT

08.10-12. 08.03-05. 21. Int. Michelin -
Budapest Rallye

EB + OB Budapest Budapest Autósport Egyesület

08.23-26. 08.30-09.02. Hungarian Baja OB+NK Veszprém GarZone Sportegyesület

09.14-16. 09.21-23. 40.Allianz Hungária Rallye OB+NK+NEAFP Pécs J-Group Fotoprint Hungary kft.

c./ A 2007. évi Országos bajnoki versenyek bejelentése
Azok az egyesületek, illetve szervezetek, akik 2007. évben országos bajnoki
versenyt kívánnak rendezni, szándékukat a Titkárságtól igényelt, vagy az
Internetről letöltött formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése
után 2006. október 31-ig tehetik meg a 2007-es rendezői licenc kérelem
egyidejű beadásával, valamint az MNASZ naptári bejelentési díj és a kaució
befizetése mellett.
Tájékoztatásul fentebb láthatók az eddig bejelentett nemzetközi versenyek!

3./ Szakágak, bizottságok közleménye
a./ Rallye Szakági bizottság

1. Az RVSZ-ben megjelent kiíráshoz képest változott a Magyar Suzuki
kupa futamonkénti díjazása, így a IV. fejezet 18.5  és 18.7 pontjai
helyesen:

18.5 Futamonkénti díjazás
Az MNASZ Magyar Suzuki Kupa futamonkénti első három
helyezett versenyzőpárosa serlegdíjazásban részesül,
valamint egyesületük, számla ellenében az alábbi pénzdíjakat
kapja:

1. hely: 200.000,- Ft + 20 % Áfa
2. hely: 150.000,- Ft + 20 % Áfa
3. hely: 100.000,- Ft + 20 % Áfa

18.7. Kupa éves díjazása
Az a versenyző, aki a futamokon szerzett pontok összegzése után
a legmagasabb pontszámot éri el, elnyeri az „MNASZ MAGYAR
SUZUKI Kupa”-t és 300.000,- Ft + ÁFA pénzdíjat
További díjazás:

2. helyezett: serleg, valamint 250.000,- Ft + ÁFA pénzdíj
3. helyezett: serleg, valamint 200.000,- Ft + ÁFA pénzdíj

A pénzdíjakat a díjazott versenyzők egyesülete kapja, számla
ellenében.
Pontegyenlőség esetén elsősorban a több jobb helyezés,
másodsorban azon a versenyen elért jobb helyezés dönt, ahol a
megrendezett gyorsasági szakaszok össztávja a leghosszabb volt.
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2. Az ATB és az RSB ezúton tájékoztat minden kedves versenyzőt, hogy a
2006. 12. 31-én végleg lejáró homológizációval rendelkező verseny-
autók a H csoportban indulhatnak a 2007. évi Országos Rallye
Bajnokságban.

b./ Autocross Szakági bizottság
Az Autocross OB 2006. évi alapkiírása az IB jóváhagyásával az alábbi
pontokban változik:
- 7.4.1. A géptároló helyről a megfelelő sorrendben egyenként kell a
rajtvonalra beengedni a versenyzőket. A rajthoz bevonuló versenyzők a
szerelőket a versenyautón nem szállíthatják, a rajtrácsra szerelő nem
mehet be! a versenyző kérésére, a vezetőbíró jóváhagyásával bemehet.
- 5.1.2. A versenypálya környékén kötelező egy megfelelő méretű, a nézők
elől elzárt, kerítéssel körülhatárolt depó kialakítása. Ahol a rendező köteles
a nevezőnek az egyes depókhoz, minimum 12x8m-es depó helyeket
kijelölni.

11. Autocross Div 1/F kategória MNASZ kupa kiírása, 6. Nevezés és
biztosítás: … A DIV 1/F MNASZ kUPA versenyzőknek a nevezési díj a
megadott nevezési határidőig: 15.000,-Ft 7.500,-Ft/versenyző.

c./ Technikai bizottság
A karosszériás autókra vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelelő
érvényes FIA gépkönyvvel rendelkező versenyautók indulhatnak az autós
gyorsasági OB “F” csoportjában.

d./ Etikai bizottság
Az eljáró - Etikai bizottság - megállapította, hogy Leitold Károly
autóversenyző vétkes az MNASZ Etikai szabályzata 3. § (1.) j) és k)
pontjában foglaltak megsértésében.
Leitold Károly a duen.hu Internetes oldalon 2006. 04. 09-én nyílt levelet
jelentetett meg, amely a Start Autó Rallye 2006 Eger autóversenyen vele
történtekkel összefüggésben íródott.
Az eljáró Etikai Bizottság az eljárás során megállapította, hogy Leitold
Károly az MNASZ vezetősége, valamint az Eger Rallye Felügyelő
Testületének munkájával kapcsolatosan tett állításait semmilyen formában
nem tudja bizonyítani.
Az Etikai Bizottság egységes gyakorlatot folytat a tekintetben, hogy az
MNASZ körében sporttevékenységet folytató versenyzőknél, ill.
sportvezetőknél nem tartja elfogadhatónak és etikusnak azt a magatartást,
amely szerint valamely versenyző vagy sportvezető vélt vagy valós
sérelmét a nélkül viszi nyilvános fórumok elé, hogy azt korábban az
MNASZ-en belül meglévő demokratikus intézmények keretei között
megvitatná.
A fentiek alapján az Etikai Bizottság a rendelkező részben meg-
fogalmazottak szerint határozott.

e./ Sportbírói bizottság közleménye
a., 2005. évben a Hungaroringen történt sportbírói károkozás miatt 2006.
szeptember 1.-ig a sportbírói tevékenységtől eltiltásra került Bittmann
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László és Nagy Gábor József. Eltiltottak kérvényezték, hogy csökkentésre
kerüljön az egy éves eltiltás időtartama.
Az SBB 10 igen szavazattal úgy határozott (az SBB Etikai és Vizsgáló
bizottságának előterjesztésével egyetértve), hogy az eredeti határozat
szerint 2006. szeptember 1-ig az eltiltás érvényben marad.

b., A salgótarjáni sportbírói oktatáson történt szándékos csalással
kapcsolatosan az SBB 10 igen szavazattal úgy határozott (az SBB Etikai és
Vizsgáló bizottságának előterjesztésével egyetértve), hogy:
Gyuris Árpád sportbírói igazolványát 2007 július  1-ig bevonja, továbbá
Gyuris Árpádné, Sándor Gyula, Sándor Gyuláné, Ködmön István, Kohán
József, Gyuris Orsolya sportbírói igazolványát 2007. január 1-ig bevonja.

Tarlós István sk.
főtitkár


