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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.

A MOL Rt.
a hazai autósport kiemelkedő támogatója.

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 közleménye
a./ Bajnokok bálja 2001

Az MNASZ 2001. január 13-án ismét megrendezi a „Bajnokok Báljá”-t.
Előjelentkezést – a résztvevők számának megjelölésével – faxon, vagy e-
mailban lehet a Titkárságra megküldeni.
A belépőjegy ára – várhatóan -  10.000,-Ft/fő.
Továbbá kérjük, hogy az alábbi címekre, legkésőbb október 31-ig – szintén
faxon, vagy e-mailban – javaslatot küldeni szíveskedjenek a Titkárságra.

- Az év újságja - Az év TV riportere
- Az év úságírója - Az év videósa
- Az év televíziója - Az év fotósa
- Az év TV stábja

2./ Az IB közleménye
a./ Új szakág, ill. bizottságvezető

• A nevezői licenccel rendelkező szakosztályok javaslatára az IB határozata
alapján Szamos Miklós alelnök a Közgyűlésig Botka Endrét bízta meg az
autocross szakág vezetésével.

• Az IB tagok javaslatára Szamos Miklós alelnök a Közgyűlésig Hajdu Attilát
bízta meg a Felügyelői Kollégium vezetésével.

b./ Szabálykönyvek beszerzése
A Szövetség Intéző Bizottsága új szabálykönyveket adott ki.
A szabálykönyv első három kötete:

- FIA Nemzetközi Sportkódex 600,-Ft
(Tartalmazza a nemzetközi autósport működésének szabályait.)

- FIA H, L, O függelék 600,-Ft
(Szabályok és javaslatok a pálya ellenörzésére és az orvosi és technikai
beavatkozásra.)

H függelék (Ez a függelék meghatározza a pálya ellenőrzésére
és az orvosi működésére vonatkozó szabályokat és rendezési
feladatokat, valamint lefekteti azokat a szabályokat.)
L függelék (FIA versenyzői licencekre vonatkozó szabályok, a
versenyzők orvosi vizsgálatára vonatkozó nemzetközi szabályok,
a versenyzők felszerelésére vonatkozó szabályok, a vezetési
magatartás szabályai a versenypályákon.)
O függelék
(Útmutató a versenypályák kialakítására és berendezésére.)

- M függelék 500,-Ft
(A FIA Rallycross Európa-bajnokság vezetők részére, az FIA Rallycross
Európa Kupa 1400, az FIA Autocross Európa-bajnokság vezetők részére,
az FIA Autocross Európa Kupa 1600, a FIA Hegyi Európa-bajnokság, FIA
Elektro Solar Kupa szabályai.)

A Szövetség érvényes nevezői licenccel rendelkező tagjai és tisztségviselői egy
darab, térítésmentes példányt kaptak postán, további példányok – a jelzett bruttó
áron - megvásárolhatók a Szövetség Titkárságán.
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2./ A Titkárság közleménye
a./ Pontosítás

A 2000. évben „3/2000. sz. Főtitkári körlevél” nem került kiadásra.

b./ Felhívás a 2001-re nemzetközi versenyt bejelentő rendezők részére
Ezúton is felhívjuk a 2001-re nemzetközi versenyt bejelentök figyelmét arra,
hogy amennyiben 2000. 09. 26-ig a 2001-es verseny bejelentésével
kapcsolatos kötelezettségeiket – az MNASZ ide vonatkozó szabályai szerint -
nem pótolják, eseményük a FIA naptárból törlésre kerül.

c./ 2001. évi Országos bajnoki versenyek bejelentése
Azok az egyesükletek, illetve szervezetek, akik 2001. évben országos bajnoki
versenyt kívánnak rendezni, szándékukat a Titkárságtól igényelt
formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése után 2000. október 31-
ig tehetik meg a 2001-es rendezői licenc kérelem egyidejű beadásával,
valamint az MNASZ naptári bejelentési díj befizetése és a kaució letétbe
helyezése mellett.
Tájékoztatásul alább láthatók az eddig bejelentett nemzetközi versenyek!

d./ 2001. évi nemzetközi gokart versenyek bejelentése
Azok az egyesükletek, illetve szervezetek, akik 2001. évben nemzetközi
gokart versenyt kívánnak rendezni, szándékukat a Titkárságtól igényelt
formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése után 2000. október 15-
ig tehetik meg az 2001-es rendezői licenc kérelem beadásával egyidejűleg, az
MNASZ naptári bejelentési díj befizetése és a kaució letétbe helyezése
mellett.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2001-re - a rendező kérésére az illetékes
szakág egyetértésével a Szövetség - az alábbi - VB, EB, ill. FIA sorozatba
tartozó versenyeket jelentette be az FIA-nak:
• 2001. 05. 12-13., vagy 18-20.

III. PRA Kupa Autocross ZT+OB Orosházi TSE
• 2001. 05. 25-27., vagy 05. 18-20.

39. Int. Hegyiverseny Pécs ZT+OB J-Group Fotoprint Hungary Kft.
• 2001. 06. 03-04.

Rallycross Máriapócs ZT+OB Rabócsiring Kft.
• 2001. 06. 27-30

Kisbér-Sopron Electro Rallye
Int. Intermotor Kft.

• 2001. 07. 01., vagy 07.08.
FIA GT Int. Osterman Forma-1 Kft

• 2001. 07. 21-22., vagy 07. 14-15.
Rallycross Tapolca ZT+OB LM Szabadidő Kft.

• 2001. 08. 02-04., vagy 9-11.
15. Nk. Budapest Rallye EB (5x) Budapest Autósport Egyesület

• 2001. 08. 10-12.
Formula - 1 Magyar Nagydíj VB Hungaroring Sport Rt.
Formula 3000 Int. Hungaroring Sport Rt.
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• 2001. 08. 25-26.
Autocross Dömsöd ZT+OB Autocross SC Dömsöd

• 2001. 09. 14-16.
Gyorsasági verseny ZT+OB Főnix Motorsport

• 2001. 10. 26-28., vagy 10. 12-14.
34. Int. Mecsek Rallye ZT+OB J-Group Fotoprint Hungary Kft.

e./ Változások a versenynaptárban
Gokart Szakág
Az OB XI-XII fordulója 2000.09.16-17-ről 2000.09.31-10.01-re módosul.
Az OB XII-XIII fordulója 2000.09.31-10.01-ről 2000.10.14-15-re változik.

Autocross szakág
Az OB VII. futama 2000.07.29-30-ról 2000.09.2-3-ra változik.
A II. osztályú Duna Kupa sorozatban az eredetileg 2000.07.23-án
megrendezett futam 2000.07.29-én került megrendezésre.

Helyszín változás:
2000.07.30. Túrkeve helyett Orosházán, illetve 2000.09.03-án Orosháza
helyett Túrkevén lesz megrendezve az aktuális autocross OB futam.

Rallycross szakág
A 2000.06.16-17-én megrendezendő futam hivatalos neve: Révész-Eurotrans
Kupa.

f./ Biztosítási információk
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség kizárólagos biztosítási partnere - 2000. évtől - az OTP-
Garancia Biztosító Rt.
Felhívjuk, minden rendező figyelmét arra, hogy a versenyekre vonatkozó FEB
kiegészítés, más biztosító társasággal nem köthető meg, és a bonyolítás
csak a MNASZ Titkárságával történt egyeztetés alapján történhet.
(Részletes információk a ”Biztosítási Információk 2000.”-ben és kiegészítése
az 1/2000, ill. a 2/2000.sz. Főtitkári körlevél mellett voltak kiküldve.)
Azok a rendezők, akik a továbbiakban nem tartják be a Szövetség, ide
vonatkozó előírásait, számítsanak arra, hogy tevékenységük szankcionálva
lesz!

Tarlós István sk.
főtitkár


