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Mellékelve!  (Nevezői licenc figyelembe vételével!)
• I. osztályú országos MOL rallye bajnokság 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye
• II. osztályú országos Yokohama rallye bajnokság 2000. évi – nem hivatalos végeredménye
• Magyar Suzuki Kupa 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Yokohama Kupa 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Autós gyorsasági országos bajnokság 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye

(2000.10.13. kiküdve)
• Castrol Opel Astra Classic Kupa 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye (2000.10.13.

kiküdve)
• Rallycross I. osztályú országos bajnokság a STANDOX Kupért 2000. évi – nem hivatalos –

végeredménye
• Rallycross II. osztályú országos bajnokság a METEOR Kupáért 2000. évi – nem hivatalos –

végeredménye
• Autocross I. osztályú országos bajnokság 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye

(2000.10.13. kiküdve)
• Autocross II. osztályú országos bajnokság:
• -  Ladacross Kupa - 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye (2000.10.13. kiküdve)
• -  Duna Kupa - 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Terep-rallye országos bajnokság 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye
• Gokart országos bajnokság 2000. évi – nem hivatalos – végeredménye
• FIA 254. cikkely: A szériaautók (Gr.N) vonatkozó előírások 2001. évi TERVEZETE

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.
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A  NEMZETI  SPORT
a Szövetség hivatalos lapja és a sportág támogatója.

A MOL Rt.
a hazai autósport kiemelkedő támogatója.

Az  OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ Rt.
a Szövetség hivatalos biztosítója.
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1./ Az Elnökség közleménye
a)  2001. évi Közgyűlés

Az Elnökség határozatának megfelelően a Szövetségünk következő
közgyűlését 2001. január 27-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.

b)  Bajnokok bálja
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 november 30-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 - Az év legjobb rendezvénye (szakáganként).

2./ A Titkárság közleményei
a)  Bajnokságok és kupák végeredménye

A mellékelten küldjük – az Önök nevezői licencének figyelembe vételével – a
2000. évi Bajnokságok és Kupák – még nem hivatalos – végeredményét.
Kérjük, hogy az eredményekkel kapcsolatban – szükség szerint –
észrevételeiket írásban 2000. november 10-ig - küldjék meg a Titkárságra.
(A gyorsasági és az autocross eredményeket október 13-án küldtük ki az
érintett tagjainknak észrevételezésre. Az eredményeket az október 24-i IB
jóváhagyólag elfogadta.)

b)  Bajnoki díjkiosztók
A szakági díjkiosztók az alábbi időpontokban, ill. színhelyeken kerülnek
lebonyolításra:
- Rallye december 9. Tihany, Club Tihany.
- Gyorsasági október 11.

Pécs, Pécsi Orvostudományi Egyetem
- Rallycross december 2. Keszthely, Hotel Helikon.
- Autocross november 25. Hévíz, Európa Hotel.
- Terep-rallye 2001. januárban (Helyszín még nincs.)
- Gokart 2001. január ban

c)  Hírdetési lehetőség a Szövetség 2001. évi kiadványaiban
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2001-ben megjelenő - alábbi - szövetségi
kiadványokban:
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• Bajnokságok és kupák végeredménye 2000 (december 20./800)
• Szakági alapkiírások 2001 - 6 füzet (január 10./200-800)
• Versenynaptár 2001 (január 30./600)
• Tagjaink címlistája 2001 (március 15./600),
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.

d)  Minimumvizsgák anyaga
Az MNASZ szabályai szerint a következő évadban is, csak azok a versenyzők
indulhatnak a bajnoki és nemzetközi versenyeken, akik érvényes
minimumvizsgával rendelkeznek. A minimumvizsgára való felkészüléshez
szükséges anyagok beszerezhetők a Szövetség titkárságán.

2./ Szakágak és bizottságok közleményei
a) Rallye bizottság

- Dálma Rallye - tiltott verseny
Az RSB a 2000. november 11-12-én Nyírád központtal a Dálma Rallye Team
által rendezett Dálma Rallye-t az MNASZ versenyzői, tisztségviselői és
sportbírói részére tiltott versenynek nyilvánítja.
Indokolás: a versenyen csak licences versenyzők indulhatnak és az RSB
véleménye az, hogy nem MNASZ tag csak licences versenyzőknek ne
rendezzen versenyt, MNASZ bejelentés és engedélyeztetés nélkül.

b) Gokart bizottság
• A szakág a gokart Szakosztályvezetők részére 2000. november 10-én 16

órakor értekezletet tart a Budapest, XIII. Fáy u. 45. a Szövetség
székhelyén.

• A CIK-tól kapott információ alapján a 2001. évi CIK-FIA versenynaptárral
kapcsolatos módosítás:
A 2001.06.01-03.-án megrendezendő Wackersdorf-i Formula C és
Intercontinental A Európa-bajnoki futamot a versenynaptárból törölték.
A 2001-es CIK-FIA Intercontinental A Európa-bajnokság döntő futama, a
portugál ASN jóváhagyásával 2001 augusztus 30 – szeptember 2 helyett,
egy héttel később kerül megrendezésre Bragában. Tehát, az ICA Európa-
bajnokság dátuma 2001.szeptember.07-09.

c) Bírói Kollégium
A Bírói Kollégium évadzáró értekezletet tart november 16-án 17 órakor a
Dózsa György út 1-3. I.emelet 124.sz. tanácsteremben.

Tarlós István sk.
főtitkár


