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Mellékelve!
 2000. évi Versenynaptár tervezet

A magyar autósport szabályai, versenynaptára, versenyzők minősítése, stb.
megtalálható az Interneten a www.autoinfo.hu című WEB lapunkon.
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1./ A Titkárság közleményei
a) 2000. évi Országos bajnoki versenyek bejelentése

Azok az egyesükletek, illetve szervezetek, akik 2000. évben országos bajnoki
versenyt kívánnak rendezni, szándékukat a Titkárságtól igényelt
formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése után október 31-ig
tehetik meg egyidejűleg az 2000-es rendezői licenc kérelem beadásával,
valamint az MNASZ naptári bejelentési díj befizetése és a kaució letétbe
helyezése mellett.
(Tájékoztatásul mellékletként csatoljuk az eddig bejelentett versenyek
időpontját és helyszínét.)

b) 2000. évi nemzetközi gokart versenyek bejelentése
Azok az egyesükletek, illetve szervezetek, akik 2000. évben nemzetközi
gokart versenyt kívánnak rendezni, szándékukat a Titkárságtól igényelt
formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése után október 15-ig
tehetik meg egyidejűleg az 2000-es rendezői licenc kérelem beadásával,
valamint az MNASZ naptári bejelentési díj befizetése és a kaució letétbe
helyezése mellett.

c) Módosítás a díjtáblázatban
A díjtáblázat kiadásakor nem került közlésre, hogy a 2000. évi Zóna
versenyek MNASZ naptári bejelentési díja: 26.000,- Ft.

d) Versenynaptár
Elmaradt események:
41 1999. 06. 26-27. Petroland Kupa AC OB I. Dömsöd
89 1999. 09. 18-19. NK Ablakrendszer AC OB I. Orosháza
98 1999. 09. 19. Autocross ZT Jastrebarsko (HR)
109 1999. 11. 13. Autocross Duna Kupa Dunaföldvár

Időpont módosulás
Régi időpont Új időpont Helyszín Szakág
1999. 06. 26-27. 1999. 10. 23-24. Szombathely RC

Új versenyek
1999. 07.02-04. Lamorghini Kupa Hungaroring Ostermann Forma 1 Kft.
1999. 10. 02. Duna Kupa Kölesd Valent Autósport

e) 2000. évi Közgyűlés
Tájékoztatjuk a tagegyesületeket, hogy az Elnökség legutóbbi ülésén hozott
határozatának megfelelően a Szövetség következő közgyűlését 2000. január
15-re hívja össze. (A meghívót és a szükséges anyagokat az MNASZ
Alapszabályban leírtak szerinti időpontban küldjük meg T. Tagjainknak.)

f) Gyászhír
Ezúton tudatjuk tagjainkkal, hogy dr.Berki Tamás sporttársunk a közelmúltban
elhunyt. Sporttársunk évtizedeken keresztül mint versenyző,  sportvezető és
joghoz értő szakember önzetlenül szolgálta az autósportot.
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2./ Szakágak és bizottságok közleményei
a) Rallye bizottság

1. A szakág vezetése a megfigyelői jelentéseket is figyelembe véve, értékelte
a versenyévad eddigi futamait, mely alapján döntött az 1999. évi rendezői
kauciók visszafizetéséről és a sportszabályok be nem tartása miatti
büntetésekről. (Az érintettek közvetlenül kapják meg a szakágtól az
értékelést.)

2. Rendezvények:
a) Az RSB nevezők és versenyzőik részére szakági értekezletet hív össze
a következő versenyévad lebonyolításával kapcsolatos elképzelések ismer-
tetése céljából 1999.10.02. (szombat) 1500-ra.
Helyszíne:”Népstadion és Intézményei” székházának I. emeleti 124.sz.
terme.
Címe: XIV. ker. Dózsa György u. 1-3.

A megbeszélésre tervezett témák:
• 2000. évben a magyar OB. I-II.-III. bajnokság lebonyolításának
lehetőségei, megnevezései.
• Futamok elosztása, jármű kategória besorolások.
• Pontozási rendszer, értékelés módozatai.
• Versenyek lebonyolításában tervezett módosítások.
• A versenyeken működő tisztségviselők, és funkcionáriusok tevékeny-
ségével kapcsolatos elvárások.

Az értekezlet célja, a kölcsönös gondolatébresztés, hogy a még megvitatható
gondolatokat, írásos formába öntve, 1999.10.19-ig az MNASZ-hez eljutatva
azokat, bedolgozhatók, felhasználhatóak legyenek a hónap végén tartandó
szabály előkészítő tevékenységénél.

b) Az RSB, a MARS (Magyar Autóverseny Rendezők Szövetsége)-vel
együttműködve rendezői tájékoztatót hív össze a jövő évi magyar rallye-
bajnokság I-II.-III. osztályú rendezvény sorozatai lebonyolításában rész venni
szándékozók számára, 1999.10.09-én (szombat) 1000-ra a ”Népstadion és
Intézményei” székházának I. emelet 124.sz. termébe.
Cím: XIV. ker. Dózsa György u. 1-3.

A megbeszélés témája:
A jövő versenyévad lebonyolításával kapcsolatos követelmény rendszerek
vázolása, a szabályzatok változtatásainak megfogalmazása, a szükségszerű
módosítások konkretizálása.

3. Értesítjük a tagságot, hogy az RSB munkájában a továbbiakban Oroszlán
Tibor sporttársunk nem kíván részt venni. Felkértük a Versenyzői Liga
képviselőjét, hogy az RSB-hez – szavazati joggal – egy versenyzésben aktív,
a R1. osztály problémáit ismerő, érdekeiket képviselni tudó sporttársat
delegáljon a versenyzők képviseletében.

4. Az 1999-ben nemzeti prioritással rendelkező versenyzők névsora az eddig
megrendezett bajnoki és nemzetközi eseményeken elért eredmények alapján a
RVSZ. 2 sz. melléklet b. pontjában előírtak szerint kibővül, Elek István és Radó
István sporttársakkal.
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5. Tájékoztatjuk versenyzőinket, hogy a Titkárságra megérkezett a
19.Semperit Rallye versenykiírása. Nevezési határidő 99.10.21. Versenykiírás
- rajtengedély az MNASZ Titkárságán váltható, ill. kérhető.
Kellő számú nevező esetén az RSB a magyar nevezők mellé hivatalos
képviselőt delegál a rendezvényre.

6. FIA Rallye Európa Kupa régiók
Az FIA a Rallye Európabajnokság lebonyolítását 2000. 01. 01-től az alábbiak
szerint módosította. A FIA Rallye Európa Kupa régiók sport szabályai
megegyeznek az Európa bajnokság szabályaival, kivéve a következő
pontokat, amelyek specifikusan a kupákra vonatkoznak.

a) Négy régió van. (Lásd alább!)
b) Minden régióban 11-13 verseny kerül megrendezésre. A kupák

végeredményei a következőképpen alakulnak: a megrendezett versenyek
száma mínusz négy. Minden országban nem több mint két esemény
számít bele az érintett regionális kupa pontjaiba.

c) A pontok nem vihetők át egy másik régióba, ha a versenyző egy másik
régióbeli eseményen vesz részt.

d) A kupákon belül a különböző eseményeknek nem lesz szorzójuk. Csak az
FIA Európa Bajnoki futamainak lehet szorzója.

A négy régió a következő:
Dél Európai régió
Ausztria, Olaszország, San Marino, Svájc, Szlovénia
Kelet Európai régió
Bulgária, Horvátország, Jugoszlávia, Görögország, Magyarország, Románia,
Szlovákia, Törökország
Nyugat Európai régió
Belgium, Franciaország, Hollandia, Portugália, Spanyolország
Észak Európai régió
Cseh Köztársaság, Finnország, Legyelország, Németország, Norvégia,
Svédország

b) Rallycross bizottság
Versenyidőpont változások:

1999. 08. 19-20. Global Kleen Kupa Ádánd
1999. 09. 11-12. Gravital-Trade Standox Kupa Szombathely
1999. 10. 23-24. PINO Kupa Szombathely

(Amennyiben a verseny a rossz időjárási viszonyok
miatt nem rendezhető meg, akkor a nyírádi
Rallycross Stadionban lesz megrendezve.)

c) Bírói Kollégium
A Bírói Kollégium évadzáró értekezletet tart november 11-én 17.30 órakor a
Dózsa György út 1-3. I.emelet 124.sz. tanácsteremben.

d) Autocross bizottság
- Pontosítás az Alapkiírásban:
Az alapversenykiírás 7.6 pontjából az első két bekezdés törlendő.
Helyes szöveg a következő:
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7.6. Park Fermé
A döntőbe bejutott versenyzők számára kötelező Park Fermé-be állás, annak
feloldásáig.
Azt a versenyzőt, aki a leintés után a legrövidebb időn belül nem áll be a Park
Fermé-be (kivétel a tiszteletkört futók és a "B" döntőből az "A" döntőbe
felkerülő versenyzők), kizárják a versenyből.
Amennyiben a Park Fermé területe a rendezvényen résztvevő különböző
géposztályok és kategóriák versenyautóinak közös, a Park Fermé csak az
utolsó futamot követő óvási határidő lejárta után oldható fel.

- a LADACROSS Kupa díjkiosztója október 30-án Füzesgyarmaton a TSZ
ebédlőben lesz.
További információkat Bezsei Máriától lehet kapni a 66/473580-as
telefonszámon.

e) Terep rallye bizottság
Az 1999. évi Terep-rallye versenyek Szabályai 2.4.2.1. pontja előírja, hogy: "A
verenyek időbeosztását úgy kell összeállítani, hogy valamennyi résztvevő a
szelektív szakaszok teljes hosszát nappali fényviszonyok között teljesíthesse."
A 3.9. pont előírása alapján a prológ csak a rajtsorrendet határozza meg, a
verseny értékelésébe nem tartozik bele, továbbá csak szelektív szakasz
formájában bonyolítható le.
Fentiek alapján az IB hozzájárul, hogy az 1999. 07. 30-31-i verseny prológja
ne nappali fényviszonyok között kerüljön lebonyolításra.

f) Fegyelmi bizottság
A Sportfegyelmi szabályzat 20 § (2) bekezdése értelmében ezúton
tájékoztatjuk a tagegyesületeket, az elmúlt időszakban Fegyelmi Bizottság
által kiszabott fegyelmi büntetésekről:

- A Fegyelmi Bizottság Vingler Lászlót a gokart sportban közreműködő
személyt az Ostffyasszonyfán 1999. május 16 napján az MNASZ Gokart
Országos Bajnokság III. futamán FC kategória versenye közben Bolgár Iván
sportfelügyelő sérelmére, nyilvánosság előtt elkövetett sértő megjegyzése
miatt az MNASZ Sportfegyelmi Szabályzata 3 § (2) bekezdés b) pontja alapján
10.000,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetéssel sújtotta.

- A Fegyelmi Bizottság Kovács László-t a KOKÓ Motorsport csapatvezetőjét,
az autósportban közreműködő személyt a Miskolcon 1999. május hó 8. napján
megtartott Vredestein Rallye Kánó - Ragály gyorsasági szakasz Ragály-i
beírójában Prókai Zoltán a versenyvezetőség tagja sérelmére, nagy
nyilvánosság előtt elkövetett sértő megjegyzései miatt az MNASZ
Sportfegyelmi Szabályzata 3 § (2) bekezdés b) pontja alapján 30.000,- Ft,
azaz Harmincezer forint pénzbüntetéssel sújtja.
Az érintett a fegyelmi határozat ellen fellebbezett.
A Szövetség Elnöksége a fegyelmi határozatot a MNASZ Sportfegyelmi
Szabályzata 17 § (2) bekezdés alapján megváltoztatta és Kovács Lászlót
20.000,- Ft, azaz Húszezer forint pénzbüntetéssel sújtotta.

Tarlós István sk.
főtitkár


