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Mellékelve!  (Nevezői licenc figyelembe vételével!)
• Rallye I. osztályú országos bajnokság a Michelin Kupáért 1999. évi – nem hivatalos –

végeredménye
• Rallye II. osztályú országos bajnokság a Michelin Kupáért 1999. évi – nem hivatalos –

végeredménye
• Magyar Suzuki Kupa 1999. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Autós gyorsasági országos bajnokság 1999. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Castrol Opel Astra Classic Kupa 1999. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Rallycross I. osztályú országos bajnokság a STANDOX Kupért 1999. évi – nem hivatalos –

végeredménye
• Rallycross II. osztályú országos bajnokság a METEOR Kupáért 1999. évi – nem hivatalos –

végeredménye
• Autocross I. osztályú országos bajnokság az NK ABLAKRENDSZER Kupáért 1999. évi –

nem hivatalos – végeredménye
• Autocross II. osztályú országos bajnokság:

-  Ladacross Kupa - 1999. évi – nem hivatalos – végeredménye
      -  Duna Kupa - 1999. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Terep-rallye országos bajnokság 1999. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Gokart országos bajnokság 1999. évi – nem hivatalos – végeredménye
• MNASZ Etikai Szabályzat

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)  Bajnokságok és kupák végeredménye

A mellékelten küldjük – az Önök nevezői licencének figyelembe vételével – az
1999. évi Bajnokságok és Kupák – még nem hivatalos – végeredményét.
Kérjük, hogy az eredményekkel kapcsolatban – szükség szerint –
észrevételeiket írásban 1999. november 13-ig - a gokart szakágban
november 10-ig (a korai díjkiosztó miatt) - küldjék meg a Titkárságra.
Amennyiben észrevétel nem érkezik az eredmények hivatalossá válnak.

b)  Főtitkári utasítás
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírásaival összhangban a
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség hivatali helységeiben történő
dohányzással kapcsolatban 1999. november 1-jei hatállyal az alábbi
intézkedést teszem:

1. A Szövetség iroda és tárgyaló helyiségeiben a dohányzást
mellőzni kell.
2. Dohányzásra kijelölt hely az emeleti folyosón lévő mellékhelyiségek, és
az ügyfélszolgálati irodarészbe történő belépésnél lévő csapóajtó által határolt
folyosórész.
3. Kérem, hogy a Szövetség tisztségviselői, munkatársai, a Szövetséggel
kapcsolatban álló szervezetek képviselői és a Szövetséget felkereső más
személyek, a Szövetségben bármilyen eseményt szervezők ezen
intézkedésemet a fenti törvények alapján szíveskedjenek betartani.
4. A nemdohányzók védelmét és egészségünk megóvását szolgáló
szabályok megszegése esetén a Szövetség pénzbírsággal sújtható, amelyet a
Szövetség annak előfordulása esetén a fenti szabályokat megszegő
személyek felé a jogszabályoknak megfelelő mértékben tovább fog hárítani.

c)  Versenynaptár
Új versenyek
GO 1999. 10. 24 Vega Trophy OM Kecskemét Rapid SE

d)  SZMSZ
Értesítjük tagjainkat, hogy Szövetségünk "Szervezeti és Működési
Szabályzat"-a elkészült és azt az Elnökség 29/4/1999. határozatával
elfogadta, és 1999. szeptember 30. napjával hatályba léptette.
A szabályzat a Titkárságtól igényelhető.

e)  Díjkiosztók
A szakági díjkiosztók az alábbi időpontokban, ill. színhelyeken kerülnek
lebonyolításra:

- Rallye december 18. (Helyszín még nincs.)
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- Autós Gyorsasági december 4. (szombat) 15.30 óra.
Pécsi Orvostudományi Egyetem
(POTE) Elmélei tömb aulája
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.

- Rallycross december 4. Siófok, Aranypart Hotel
PINO Műsoriroda (Tel: 60/377946)

- Autocross
Az Autocross Szakág az NK Ablakrendszer I. osztályú  Országos
Bajnokság díjkiosztóját 1999. november 27-én tartja Zalakaroson, a
MenDan Apartman Hotelben.

13 órakor kibővitett szakági ülés.
20 órakor díjkiosztó, vacsora, tánc.

Részvételi díj: 7500,-Ft/fő (svédasztalos vacsora, szállás, fürdő belépő)
Jelentkezni a MenDan Hotel címén a befizetési csekk másolattal lehet
1999. november 20-ig.
(8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 8. Tel.: 93/542100; fax: 93/542150

- Terep-rallye december 19. (Helyszín még nincs.)

- Gokart november 13. Törökbálint,
 Nikosz Görög étterem

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

g)  Hirdetési lehetőség a Szövetség 2000. évi kiadványaiban
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2000-ben megjelenő - alábbi - szövetségi
kiadványokban:
• Bajnokságok és kupák végeredménye 1999 (december 20./1200)
• Szakági alapkiírások 2000 - 6 füzet (január 10./200-800)
• Versenynaptár 2000 (január 30./600)
• Tagjaink címlistája 2000 (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.
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2./ Szakágak és bizottságok közleményei
a)  Rallycross bizottság

A bajnoki évet értékelő és a következő bajnokságot előkészítő értekezletet
tart a szakág november 26-27-én Kaposváron. 27-én 11 órától a
versenyzőknek nyilt nap lesz. Érdeklődni a szakágvezetőnél a 30/9416959
telefonszámon lehet. A részletes programot postán küldjük!

b)  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.

c)  Fegyelmi bizottság
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Fegyelmi Bizottsága Vörös Tibor
autóversenyzőt, a Dömsödön 1999. augusztus 20. napján OB I. - II. osztályú
versenyen tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt a Magyar Nemzeti
Autósport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat 3. § (2) bekezdés d.)
pontjában írtak szerint 6 - hat - hónapra sporttevékenységtől felfüggeszti
nemzeti érvénnyel 6 - hat - hónapra licencét visszavonja.
A versenyző az elnökséghez fellebbezést nyújtott be. Az elnökség 1999.
november 1. napján megtartott ülésén a másodfokú határozatában
megerősítette az első fokon hozott határozatot.

Tarlós István sk.
főtitkár


