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Tartalomjegyzék:

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!
 Fegyelmi szabályzat.
 Nyílvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat.
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1./ Az Elnökség közleménye
a./ 100 éves a Magyar Autósport – Bajnoki Díjkiosztó

…………………….

A belépőjegy ára – várhatóan
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

b./ Az MNASZ által javaslata személyek a FIA bizottságokba
Az októberben esedékes FIA tisztségviselői választásokra az Elnökség az IB
javaslatára a következő személyek jelölését támogatja

Horváth Miklós - Világtanács tag
Szamos Miklós - Világtanács tag helyettes
Dancsó Pál - Túra-autó Bizottság
Faluvégi Péter - Pályabiztonsági Bizottság
Herczeg Lajos – CIK / Végrehajtó Bizottság
Dr. Gorove László – Orvosi Bizottság

c./ MNASZ Közgyűlés
Az Elnökség határozatának megfelelően a Szövetségünk következő
közgyűlését 2002. január 19-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.
Az Elnökség az év folyamán szerzett tapasztalatait szeretné kiegészíteni
T. Tagjaink lehető legszélesebb körű javaslataival és véleményével.
A tervek szerint fórumok lennének Pécsett, Miskolcon, Veszprémben,
Budapesten, melyek helyszínéről és időpontjáról a későbbiek folyamán
küldünk értesítést.

d./ A gyorsasági szakág működésének vizsgálata
Az Elnökség két ülésén is tárgyalta a gyorsasági bajnokság helyzetét.
Megállapította, hogy a bajnokság sportszakmai színvonala nem éri el a
szabályokban rögzített követelményeket (pl.: versenykiírások határidejének
betartása, biztonsági tervek, versenynaptár nem készült el határidőre, stb.). Az
elnökség a jelenlegi szabályokat megvizsgálva - a régi alapszabály érvényben
maradása miatt nincs más szankcionális lehetősége a szakágvezetéssel ill. a
tisztségviselőkkel szemben - úgy határozott, hogy ismerteti álláspontját a
nevezői licenccel rendelkező egyesületekkel (közvetlen levél), valamint ezen
határozatát megjelenteti a soron következő főtitkári körlevélben (A főtitkári
körlevél jelenleg az egyetlen fórum, ahol az elnökség  informálni tudja a
versenyzői társadalmat  az egyes szakágak, bizottságok vezetőinek
munkájáról.)



5/2001.sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

3

„40 / 5 / 2001. Elnökségi határozat: Az elnökség a gyorsasági bajnokság
sportszakmai színvonalának emelése érdekében úgy határozott, hogy
tájékoztatja a gyorsasági nevezői licenccel rendelkező egyesületeket arról,
hogy amennyiben a szakágvezetés nem tesz lépéseket a bajnokság
sportszakmai színvonalának emelésére az elnökség - a jelenlegi
szakágvezetés mellett - fontolóra veszi a 2002. évi bajnokság törlésének
lehetőségét.”

e./ Új szabályzatok elfogadása, ill. hatályba helyezése
Az Elnökség a Sportörvény szerint a „Szabályzat a médiajogok
hasznosításáról” dokumentumot elkészítette és jóváhagyta, ill. a
soronkövetkező Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. (A dokumentumot a
Közgyűlés anyagával küldjük ki T. Tagjainknak.)
Az Elnökség a Sportörvény szerint a „Fegyelmi szabályzat”-ot és a
„Nyílvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat”-ot elkészítette és
augusztus 13-i dátummal, hatályba helyezte.
(A szabályzatok az MNASZ Web oldalán megtalálhatók, ill. jelen főtitkári körlevél
mellékletét képezik.)
Az Elnökség a Szövetség szervezeti és Működési Szabályzatát a januári
közgyűlési határozatoknak megfelelően frissítette.
(A szabályzat a Titkárságon megtekinthető, ill. igényelhető.)

2./ Az IB közleménye
a./ Technikai felügyelők és ellenőrök névsorának kiegészítése
A gokart tecnikai felügyelők névsora Csernus László személyével egészül ki.
A technikai ellenőrök névsora Szabados Tibor személyével bővül.

b./ Technikai felügyelők és ellenőrök költségtérítése
A technikai felügyelők és ellenőrök költségtérítésének elszámolási rendje a
sportbírók költségtérítésének elszámolási szabályaival megegyező.

c./ Az óvási díj illetékességének pontosítása
Az IB úgy határozott, hogy az eddigi félreérthető szövegezés, és az FIA
állásfoglalás értelmében, a versenyeken befizetett óvási díjak a verseny
rendezőjét illetik meg.

d./ Intézkedés az adóigazolással nem rendelkező nevezőkkel szemben
Az IB úgy határozott, hogy azon nevező egyesületek versenyzői, melyek nem
rendelkeznek a köztartozásokról szóló nullás igazolásokkal, szept 1-től nem
indulhatnak a hátra lévő versenyeken.

2./ A Titkárság közleménye
a./ A 2002. évi Országos bajnoki versenyek bejelentése

Azok az egyesükletek, illetve szervezetek, akik 2002. évben országos bajnoki
versenyt kívánnak rendezni, szándékukat a Titkárságtól igényelt
formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése után 2002. október 31-
ig tehetik meg a 2002-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!
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b./ A 2002. évi nemzetközi gokart versenyek bejelentése
Azok az egyesükletek, illetve szervezetek, akik 2002. évben nemzetközi
gokart versenyt kívánnak rendezni, szándékukat a Titkárságtól igényelt
formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése után 2001. 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.

c./ Az FIA-hoz 2002. évre bejelentett versenyeink
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:

d./ Változások a versenynaptárban
Gyorsasági
− A 2001. 07. 14-15-re bejelentett Lillafüredi verseny módosított időpontja

2001. 07. 20-22.
− A Zengő Motorsport rendezésében – az elmaradt Pannoniaring-i versenyt

pótolva - 2001. 09.29-30-i dátummal lesz lebonyolítva a gyorsasági OB
befejező futama.

Autocross
- a Gold Auto-Motor Team, 2001.09.22-23-ra bejelentett versenye elmarad. (A
pálya víz alatt van.)
Terep-rallye
A 4x4 Off Road Club által 2001. 09.15-16-ra bejelentett terep-rallye verseny
későbbi időpontban, 2001. 10. 5-7-én kerül megrendezésre.
Gokart
A Pénzes Motorsport által Dunaújvárosi helyszínnel 2001. 07. 07-08-ra
bejelentett verseny 2001. 07. 21-22-én kerül megrendezésre a
Pannóniaringen.

2002.évi MNASZ és FIA Zóna Trófea VERSENYNAPTÁR
(időrendben)
Időpont Időpont 2. Verseny neve Jellege Helyszín
2002.04.26-28. 2002.10.25-27. 9. Int. Vredestein Rallye NK + OB Miskolc
2002.05.11-12. IV. P + A Autocross Bajnokság ZT + OB Orosháza
2002.05.17-19. 40. Nk. Autós Hegyiverseny ZT + OB Pécs
2002.05.19-20. Rallycross ZT + OB I. II. Máriapócs
2002.05.24-26. Fehérvár Rallye ZT + OB I. II. Székesfehérvár
2002.06.29-30. Autocross OB ZT + OB Nagydobos
2002.07.20-21. 2002.07.27-28. Geovolán kupa ZT + OB I. II. Nyírád
2002.08.09-11. 2002.08.02-04. 16. Nemzetközi Budapest Rallye EB + OB I. Budapest
2002.08.16-18. Marlboro Magyar Nagydíj VB F1 Hungaroring
2002.08.16-17. Marlboro Magyar Nagydíj VB F3000 Hungaroring
2002.08.31-09.01. Autocross OB ZT + OB Dömsöd
2002.09.13-15. 35. Nk. Mecsek Rallye ZT + OB I. Pécs
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e) Az adófizetők 1%-os felajánlása a Szövetségnek
Az APEH tájékoztatása szerint az adófizetők 1%-os felajánlásából 168eFt-ot
(!?) fog kapni a Szövetség.

f) Hírdetési lehetőség a Szövetség 2002. évi kiadványaiban
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2002-ben megjelenő - alábbi - szövetségi
kiadványokban:
• Bajnokságok és kupák végeredménye 2001 (december 20. / 800)
• Szakági alapkiírások 2002 - 6 füzet    (december 20. / 200-800)

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 40 50 - hátsó belső 20 30
- hátsó külső 35 40 - 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./ Rallycross szakág

A FIA naptárába 2002-re bejelentett Nyirád-i Rallycross EB futamot a rendező
kérésére a szakág töröltette a FIA naptártervezetből.

Tarlós István sk.
főtitkár


