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Mellékelve!  (Nevezői licenc figyelembe vételével.)
• Rallye I. osztályú országos bajnokság 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Rallye II. osztályú országos bajnokság 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Magyar Suzuki Kupa 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Autós gyorsasági országos bajnokság 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Castrol Opel Astra Classic Kupa 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Rallycross I. osztályú országos bajnokság 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Rallycross II. osztályú országos bajnokság 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Autocross I. osztályú országos bajnokság 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Autocross II. osztályú országos bajnokság:

-  Ladacross Kupa - 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
      -  Duna Kupa - 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Terep-rallye országos bajnokság 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Terep-rallye Sprint Kupa 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Gokart országos bajnokság 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Gokart nemzetközi nyílt magyar bajnokság 1998. évi – nem hivatalos – végeredménye
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1./ Az Elnökség közleményei
a./ Évzáró fórum

Az Elnökség 1998. november 22-én - vasárnap - 11 órakor „Évzáró fórum”-
ot tart az OTSH Szakszövetségek székházának – Budapest, XIV. Dózsa Gy.
út 1-3. - I.em. 124.sz. termében.
A fórumra az elnökség tisztelettel várja a szövetség tagjait, versenyzőit
és tisztségviselőit.

b./ Értesítési kötelezettség versenyen történt baleset esetén
Az MNASZ naptárában szereplő autóversenyen történt személyi sérüléses
baleset esetén köteles értesíteni a lehető legrövidebb időn belül a rendező,
vagy az ott tisztséget betöltő szövetségi tisztségviselő az adott szakág
vezetőjét, az Intéző Bizottság Vezetőjét és a Szövetség Elnökét.

Horváth Miklós elnök 30/9310239
Szamos Miklós IB vezető 30/9492360

Minden esetben a balesetekről írásos tájékoztatást szükséges adni a
Szövetség felé.
(A jelentés elmulasztásának szankcionálását a következő évi alap-verseny-
kiírásoknak tartalmaznia kell.)

2./ A Titkárság közleményei
a./ Bajnokságok és kupák végeredménye
A mellékelten küldjük – az Önök nevezői licencének figyelembe vételével – az
1998. évi Bajnokságok és Kupák – még nem hivatalos – végeredményét.
Kérjük, hogy az eredményekkel kapcsolatban – szükség szerint –
észrevételeiket írásban 1998. november 13-ig küldjék meg a Titkárságra.
Amennyiben észrevétel nem érkezik az eredmények hivatalossá válnak.

b./ Díjkiosztók
A szakági díjkiosztók az alábbi időpontokban, színhelyeken  és rendezésével
kerülnek lebonyolításra:

- Rallye december 13
Budai Vári Palota „A” ép. – Ludwig Múzeum
Budapest, I. szentgyörgy tér 2.   /   Stúdió Quattro

- Autós Gyorsasági december 6 19 óra
Budai Vári Palota „A” ép. – Ludwig Múzeum
Budapest, I. Szentgyörgy tér 2.   /   Főnix ASE

- Rallycross december 5 Tata, Edzőtábor
Speedy Motorsport

- Autocross november 28 Zalakaros
Magic Autocross Team

- Terep-rallye (késöbb kerül meghatározásra)

- Gokart december 5 Kecskemét,
Bayerische Hof étterem

Gokart Szakág
A díjkiosztók részletes programjáról külön értesítést kapnak az érintettek!
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c./ Zászlók kauciója
Az „MNASZ Díjtételek ’98 VII. Egyéb 1. Zászlók kauciós díja” az alábbiak
szerint változik: - MNASZ zászló 25.000,-Ft (változatlan)

- FIA zaszló 50.000,-Ft
- FMK zászló 40.000,-Ft

d./ Változások a versenynaptárban
Gokart: új verseny 09.06 Kecskemét OB IX-X.Rapid SE
Terep-rallye: 09.18-20 Veszprém OB 4x4Off Road Club

új időpontja 09.27 Veszprém OB 4x4OffRoad Club

e./ Hirdetési lehetőség a Szövetség kiadványaiban
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az 1999. évi bajnoki évaddal kapcsolatban
megjelenő szövetségi kiadványokban:

• Bajnokságok és kupák végeredménye ’98 (december 20./1300)
• Szakági alapkiírások ’99 - 6 füzet (január 10./200-800),
• Versenynaptár ’99 (január 30./1200)
• Tagjaink címlistája ’99 (március 20./600),

hirdetéseket tudunk megjelentetni fekete/fehér, vagy litó (3 szín) kivitelben.
(A zárójelben a megrendelés határideje/példányszám szerepel.)
A füzeteket térítés mentesen 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 külső 35 40
• hátsó belső 20 30
• belső oldalak 25 35
(Az árak a nyomdai előkészítés ellenértékét és az ÁFA-t nem tartalmazzák.)

További információk a Titkárságtól szerezhetők be.

3./ Bizottságok közleményei
a./ Autós Gyorsasági bizottság

Az Autós Gyorsasági Bizottság 1998. október 19.-i ülésén az 1998 versenyév
értékelése során az 1998. augusztus 28 - 30.- án a Hungaroringen meg-
rendezett Hungária Biztosító Kupa versenyen hozott két Felügyelő Testületi
döntést részletesen megtárgyalta az alábbi határozatokat hozta:
• Az OB VI. vasárnapi futamán Kocsis Imre a Hungária Biztosító Egyesület

versenyzője "Stop & Go" büntetést kapott, amelynek végrehajtását a
szabályok adta időn belül nem kezdte meg. Ezért a Felügyelő Testület a
versenyzőt a versenyből kizárta és ezt a döntést a versenyigazgató
utasítására a fekete zászlójelzés többszöri bemutatásával a versenyzővel
közölték. Kocsis Imre versenyző a fekete zászlójelzés többszöri
bemutatása ellenére sem állt ki a versenyből, a jelzéseket figyelmen kívül
hagyta és a versenyt befejezte.

 AGYB határozat: Tekintettel a versenyző által elkövetett szabálytalanság
súlyára és veszélyességére az AGYB Kocsis Imre versenyzőt 50.000,- Ft
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pénzbüntetés befizetésére kötelezte, valamint az 1999 versenyévre a
versenyzői licenc kiadásának feltételeként előírta, egy szigorított
szabályismereti vizsga letételét.

 
• Az OB VI. futamának időmérő edzésén a Technikai Ellenőrök

megállapították, hogy Barta Attila a BOVI Motorsport versenyzőjének
versenyautójának kerékszélessége nem felelt meg a szakág H csoport
technikai előírásainak, ezért a Felügyelő Testület a versenyző
edzéseredményét törölte.
A Bizottság megállapította, hogy a Felügyelő Testület helyesen járt el,
továbbá írásban felhívta a Nevező figyelmét a technikai szabályok
maradéktalan betartására.

b./ Gokart szakág
Szakosztályvezetői értekezlet emlékeztetője
Az 1998. 09.23-i körlevélben meghirdetett időpontban, 1998.10.09-én a
szakágvezető szakosztályvezetői értekezletet tartott. Az értekezlet a meg-
hirdetett napirend szerint zajlott. Sajnálattal kellett megállapítania, hogy a
szakosztályvezetők többsége nem jelent meg az eseményen.

1./ Az 1998. évi bajnokság végeredménye
Az éves végeredmény Főtitkári körlevél mellékleteként jelenik meg.
Az eredménylistával kapcsolatos észrevételeket 1998. november 9-ig küld-
hetik meg az MNASZ Titkárságára.
2./ 1998. évi bajnokság díjkiosztó ünnepsége
Lásd! 2/b. pontnál.
3./ Az 1999. évi bajnokság alapkiírásának előkészítése
Munkabizottság:
- Bakos András a bizottság vezetője- Farkas Tibor tag
- Kovács Gábor tag - Minich Gyula tag
- Pénzes József tag - Bakos László tag
Az egyesületek 1998. 11.05-ig küldhetik meg módosítási javaslatukat az
MNASZ Titkárságára.
A munkabizottság a beérkezett javaslatokat összsíti, majd az 1998.12.05-i
szakosztályvezetői értekezlet elé terjeszti véleményezésre.
4./ Az 1999.évi bajnoki futamok
A Rapid SE nevében Farkas Tibor bejelentette, hogy az egyesület kész 12
futamot is megrendezni.
Minich gyula bejelentette, hogy a Budapest ASE a Pólus Center
parkolójában kíván egy bajnoki fordulót megrendezni a Budapest Rallye
EB-vel egyező időpontban.
5./ Egyebek
A jelenlévők bírálták a versenyeken bíráskodó személyek szakmai
képzettségét. Szamos Miklós úr javasolta olyan szakemberek
megnyerését, aki kész a rendszeres együttműködésére illetve képes arra,
hogy egy szakmailag is megfelelő stábot tud kialakítani.

Tarlós István sk.
főtitkár


