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

Az  OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ Rt.
a Szövetség hivatalos biztosítója.

A MOL Rt.
a hazai autósport kiemelkedő támogatója.
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I./ Közlemények
1./ Az Elnökség közleménye

a./ Bajnokok bálja
Lásd a mellékelt tájékoztató anyagot!

b./ Közgyűlés
Ezúton is hívjuk T. Tagjainkat a  2001. január 27-én

10.00 órakor tartandó Közgyűlésre

a Pataky Művelődési Központba (Budapest, X. Szent László tér 7-14.)

Kérjük T. Tagjainkat, hogy jöjjenek el a Közgyűlésekre annak érdekében, hogy
az 2001. évi országos bajnokságok kellő időben kiírásra kerülhessenek.

2./ Az IB közleménye
a./ Térítésmentes belépés az MNASZ eseményekre
Emlékeztetjük az érintetteket, hogy a 2001. bajnoki évadban is a Szövetség fényképes
licencével / igazolványával rendelkezők, térítés mentesen foglalhatnak helyet a nézők
részére fenntartott helyeken a Szövetség naptárában szereplő hazai eseményeken. (A
Forma-1 és a GT futam kivételével!)
A licencek és igazolványok átruházása TILOS!

3./ A Titkárság közleménye
a./ Ügyintézés a Titkárságon

Az MNASZ Titkársága 2000. december 23. és 2001. január 2. között zárva lesz.

A Titkárságon az ügyintézés - 2001. január 3-tól - az alábbiak szerint lehetséges:
hétfőtől-csütörtökig   9 - 16 óráig,
pénteken   9 - 13 óráig.

(Pénzügyek intézése is, csak a megadott időtartamok alatt történhet!)

b./ Magyar versenyzők dobogós eredményei a 2000. évi FIA Zóna Trófeában
A FIA Közép-Európai Zóna Trófeában a magyar versenyzők az alábbi dobogós
eredményeket érték el:
• Pálya 3. Zengő Zoltán Mercedes 190 AMG

3. Csüllög Zsolt Van Diemen
• Rallycross Div. 1. 1. Kotán Péter Ford Escort WRC

Div. 4. 2. Jörös István Audi Quattro
• Autocross Div. 1. 1. Böröcz Árpád Mercedes
• Gokart Formula C 1. Bakos András

Int. A 2. Locskai Lajos
Int. A 3. Paar Barna
Int. A Junior 3. Magyar Miklós

Versenyzőink november 24-én Nyitrán, a FIA Zóna Trófea díjkiosztóján a díjakat
Max Mosley úrtól a FIA Elnökétől vették át.
A részletes göngyölt eredménylisták az Interneten a Zóna Titkárság hónlapján
megtekinthetők, ill. letőlthetők - www.osk.or.at, ill. az MNASZ Titkárságán
beszerezhetők.
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c./ Pontosítások az 2000. évi bajnoki végeredményeken
A korábban már kiküldött – nem hivatalos végeredményeken - történt pontosí-
tásokat mellékelten megküldjük.
Az MNASZ 1999. évi bajnokságainak és kupáinak hivatalos - javított és teljes –
végeredményét február hónapban küldjük meg az egyesületeknek / szakosz-
tályoknak, ill. a Titkárságon január végétől beszerezhető.

d./ Versenyzők minősítése
Mellékelten megküldjük az autó és gokartversenyzőink sportolói minősítését a
2000. évi eredményeik alapján.
Kérjük, hogy amennyiben a minősítéssel kapcsolatban észrevételük van azt
legkésöbb január 20-ig írásban – szükség szerint az észrevételt igazoló
dokumentummal együtt – jutassák el a Titkárságra.
Az észrevételt megvizsgáljuk és a minősítést szükség szerint, módosítjuk. A
módosítást főtitkári körlevélben megjelentetjük.
Egyben, kérjük az egyesületek és szakosztályok vezetőit és a versenyzőket, hogy
nemzetközi eredményeiket igazoló eredménylistákat, minden esetben juttassák el a
Titkárságra, mert csak ebben az esetben tudjuk a minősítés megállapításánál
figyelembe venni.

e./ A 45 év feletti versenyzők orvosi vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 45 év feletti sportolók, csak abban az esetben
kaphatnak 2001. évre versenyzői licencet, amennyiben a terheléses EKG
vizsgálaton vesznek részt és a vizsgálat díját 8.000,-Ft-ot a versenyzői licenc
díjával együtt befizetik. A vizsgálat eredménye 2 évig érvényes.
(Az érintett versenyzőket külön is értesítjük.)
A vizsgálat időpontjai: 2001. február 15-16-án és 22-23-án  9.00 órától.
A vizsgálat helye Sportkórház, Kutató Osztály, Teljesítmény Élettan Laborban -
Budapest, XII. Győri u. 19. kell jelentkezni a múlt évi licenc és egy, 1 hónapnál
nem régebbi terheléses EKG lelet bemutatásával dr. Malomsoki Jenő úrnál.
Egy nap maximum 10 fő vizsgálata lehetséges, így az előzetes - a Titkárságon
telefonon történő - jelentkezés szükséges.
Kérjü, hogy a vizsgalatra náthásan, illetve betegen senki ne menjen el, és mindenki
megfelelő sportruházatot vigyen magával.

f./ Hirdetési lehetőség a Szövetség kiadványaiban
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2001. évi bajnoki évaddal kapcsolatban megjelenő
szövetségi kiadványokban:

• Szakági alapkiírások 2000. - 6 füzet (január 10./200-800)
• Versenynaptár 2000. (január 30./1200)
• 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
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• 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.

2./ Bizottságok közleményei
a./ Bírói Kollégium
• Évadnyitó bírói értekezlet

A 2001-es évadnyitó bírói értekezlet és összeírás időpontja:
2001. február 3. (szombat) 9 óra.

Helyszíne - a szokásos - a Petőfi híd budai hídfőjénél:
Budapest Műszaki Egyetem „E” épület első emeleti előadó teremben.

Itt van lehetőség az új bíróképző tanfolyamra jelentkezni, Bolgár Iván sporttársnál.
Az értekezleten a részvétel azért is ajánlott, mert az évad újdonságairól is
tájékozódhatnak.
(Ugyanitt 11 órától a Motorsport Szövetség tájékoztatója is hallható.)

• MINIMUMVIZSGA lehetőségek
Minimumvizsgázni 2000. február 14-től minden szerdán 15 és 17 órakor az OTSH
Szakszövetségek Székháza (Budapest, XIV. Dózsa Gy. u. 1-3.) I. emelet 131. sz.
termében lehet, az MNASZ Titkárságán legalább 24 órával előbb telefonon
leadott előzetes jelentkezés alapján.
A rallye szakágra érvényes versenyzői licencek kiadásának feltétele a két évnél
nem régebbi rallye szabályismereti minimum vizsga, amelyet minden licenccel
rendelkező versenyző köteles teljesíteni.

II./ Tájékoztató a nevezői és versenyzői licenc igények benyúj-
tásáról
1./ A 2001. évi nevezői és versenyzői licencek igénylésének feltételei

a./ Nevezői és versenyzői licencek
Nevezői licencet, csak MNASZ tag válthat!
Az MNASZ Szabályai a nemzetközi és a hazai OB versenyekre való nevezés, valamint
a versenyzői licenc igénylésének jogát nevezői licenchez köti.
A versenyzői licenc, csak az igényelt sportágra is nevezői licenccel rendelkező
sportegyesület, vagy szakosztály tagjának állítható ki.
Az Intéző Bizottság határozata értelmében a sportpályafutását kezdő versenyzőknek
licenc, csak a minimumvizsga megléte esetén adható ki. (Lásd. még a szakági
alapkiírásokat).
Minden nevező ill. versenyző - a FIA szabályoknak megfelelő - nemzetközi licencet
kap.
A versenyzők, licencükhöz 5 évig érvényes „Nemzetközi egészségügyi könyv”-et (un.
„EÜ. könyvet”) kapnak a FIA előírásoknak megfelelően.

A licenc külföldön, CSAK az adott versenyre szóló rajtengedéllyel és BBP
biztosítással együtt érvényes.

A versenyzői licencek fajtája:



7/2000.sz.FŐTITKÁRIKÖRLEVÉL

6

Autó:
• „A” = nemzetközi versenyző,
• „B” = versenyző,
• „C” = kezdő versenyző,
• „C II.” = II. osztályú vezetői licenc (autocross szakágban)
• „GYA” = gyorsasági amatőr
• „N” = navigátor (versenyzőtárs)
• „T” = teszt licenc,
• „TRA” = amatőr terep-rallye vezetői és navigátori licenc,
• „UGY” = utánpótlás gyorsasági licenc
• „UAC” = utánpótlás autocross licenc
• „UGO” = utánpótlás gokart licenc (KA)

Gokart:
• Int. A / Int.B =   FMK A, vagy FMK B licenc,
• Nat. A / Nat. B / Nat.C = nem FMK bajnokságba számító nemzetközi

versenyekre, valamint a magyar országos bajnokságra érvényes licenc.
A Szakág a licenc használatára korlátozást írhat elő. Ennek jele a betűjel melletti „k”
betű (Pld.: Bk.).

(A szakágankénti licenc jogosultság szabályozása, ezen „Főtitkári körlevél” II/2.
pontjában van leírva!)
A licenc/ek igényléséhez szükséges nyomtatványokat mellékeljük, melyek
szabadon sokszorosíthatóak, valamint további nyomtatványok az Internetről
letőlthetők, vagy az MNASZ Titkárságán igényelhetők.

• Nevezői licencek (autó-gokart)
A nevezői licencet, az arra igényt tartó egyesület a "Nevezői licencigénylő lap"-on
kérheti akkor, ha bírósági nyilvántartási számmal és végzéssel rendelkezik, valamint
tagja az MNASZ-nek.
A nevezői licenc csak az igénylő által megjelölt és a licencen is feltüntetett
szakág versenyeire ad nevezői jogosultságot.
Egy egyesület/szakosztály, több szakágra is igényelhet nevezői licencet,
melynek díját szakáganként kell fizetni.

• Versenyzői licencek
A licenc igénylését a versenyző sportegyesületétől (szakosztályától) a "versenyzői
licencigénylő lap" kitöltésével kérheti, ha:
- a tárgyévre nevezői licenccel rendelkező sportegyesület tagja,
- versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálati eredménnyel rendelkezik,
- érvényes - a versenyágnak megfelelő kategóriájú (a gokart és ifjúsági autocross
kivételével) - gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik.

A versenyzői licenc csak az igénylő által megjelölt és a licencen is feltüntetett
szakág/ak versenyeire ad versenyzési jogosultságot.

b./ A versenyzői licenc igénylésének módja:
- A licencigénylő lap beküldésének – pótlék mentes - határideje a MNASZ

Titkárságra 2001. január 31. (Postabélyegző kelte)

- A licencigénylő laphoz mellékelni kell:
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- a licenc/ek díjának befizetését igazoló MNASZ csekk, vagy banki átutalás
másolatát.
A Szövetség bankszámlájának neve és száma:

WestDeutsche Landesbank 12118063-20623689
(A csekkre, vagy utalásra rá kell írni, hogy hány darab és milyen típusú licenc
ellenértéke került feladásra. Amennyiben ez az információ nem fér el a
csekken, vagy átutaláson kérjük, hogy levélben értesítsék a Titkárságot a
feladott összeg részleteiről, hivatkozva az átutalás dátumára és összegére.)
Az MNASZ különféle díjainak összegét a jelen „Főtitkári körlevélhez mellékelt
díjtáblázat tartalmazza!

- a  versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálat eredményét,
(A licenc beadása előtt kell elvégezni a sportorvosi vizsgálatot. Az ehhez
szükséges nyomtatványt a licenckérőlap taralmazza, mely sokszorosítható, ill.
további nyomtatványok az Internetről letőlthetők, vagy az MNASZ Titkárságán
igényelhetők. A sportorvost a kitöltött licenckérőlappal kell felkeresni !
A vizsgálat eredményét a Titkárságon vezetik fel a licencre és az okmányt is, itt
őrzik meg.)

- A licenc mellékletét képező FIA Nemzetközi balesetellenőrzési lap
(továbbiakban: EÜ könyv) is kérjük leadni.

- 1db 4x4 cm-es útlevél fényképet, vagy amennyiben a versenyző még nem
rendelkezik EÜ könyvvel, vagy az EÜ könyv 5 éves érvényessége lejárt, akkor
2 db-ot kell mellékelni.
(A versenyző fényképe elektronikus úton kerül a licencre.
Amennyiben a versenyző licenckérelmét személyesen nyújtja be a titkárságon,
úgy mód van arra, hogy kérésére ott lefényképezzék és így egy jobb minőségű
kép kerüljön a licencére annál, mintha a beküldött fényképét másolnák a
licencre.)

c./ Egyéb tudnivalók
A licenc csak az előző, valamint az alábbiakban ismertetett feltételek együttes
teljesülése esetén állítható ki.
A megadott időpont után is lehet licencigényeket benyújtani, illetve kiváltani a MNASZ
tárgyévre érvényes díjtáblázatában megadott licencdíj, plussz eljárási díj befizetése
mellett. Ez a szabály a kezdő - első – ill. előző évben licencet nem váltókra, nem
vonatkozik.
A hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó licencigénylő lap az egyesület
/szakosztály részére visszaküldésre kerül, azok csak az eljárási díj egyidejű befizetése
ellenében nyújthatók ismételten be.
A licenceket a Titkárságon készítik el és nyilvántartásba veszik.

Az Intéző Bizottságnak jogában áll a licenc kiadását megtagadni!

A szakágvezetőnek jogában áll meglévő licenc esetében, annak visszavonására, vagy
visszaminősítésére a MNASZ Intéző Bizottságának javaslatot tenni, amennyiben a
versenyző másokat veszélyeztetve versenyez, vagy sportszerűsége, emberi és
sportolói magatartás, illetve versenyzői képességei, vagy egészségi állapota miatt (pl.
baleset, sérülés után) megalapozott kifogás merül fel.

2./ Versenyzői licencjogosultság szakáganként
a./ Rallye szakág

Azok a versenyzők, akik 2001. évre valamilyen, rallye szakágra érvényes licencet
már kiváltottak, más rallye licencet 2001. évben még jogosultság esetén sem
kaphatnak.
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• „A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain első és második (vezető
és navigátor) versenyzőként, valamint az OB II. osztályú versenyein második
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
- Azok a versenyzők, akik 1999. ill. 2000. évben „A” licenccel rendelkeztek és
az I. osztályú rallye országos bajnokságban abszolút, gépcsoport,
géposztály, F-2000 pontot szereztek.
- Azok a versenyzők, akik a 1997., vagy 1998. évi I. osztályú bajnokságban
vezetőként abszolút pontot szereztek.
- Azok a versenyzők, akik 1997., vagy 1998 évi I. osztályú bajnokság
végeredménye alapján vezetőként, valamely géposztály 1-3. helyét
szerezték meg.
- Azok a versenyzők, akik a 2000. évi rallye II. osztályú bajnokság
végeredménye alapján vezetőként az abszolút, vagy valamely gépcsoport 1-
10. helyét, valamely géposztály 1-5. helyét, ill. ha valamely géposztályban
10. vagy 10.-nél kevesebb versenyző került értékelésre az 1-3. helyet
szerezték meg.
- Azok a versenyzők, akik részére a szakági bizottság döntése alapján,
méltányossági licencet ad. Itt szempontok lehetnek: eredményeik, illetve más
szakág MNASZ I. osztályú bajnokságában pont szerzése, vagy a korábbi
években I. osztályú bajnokságban prioritás szerzése, vagy kategóriájukban
bajnokság.

• „B” licenc
Jogosít: Az országos II. osztályú rallye bajnokság futamain első és második
versenyzőként, illetve az I. osztályú bajnokság futamain második
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
- Azok a versenyzők, akik „B” licenccel rendelkeztek és az 1999. vagy 2000.
évi országos II. osztályú rallye bajnokságban abszolút, gépcsoport,
géposztály, vagy Magyar Suzuki Kupa pontot vezetőként szereztek.
- Azok a versenyzők, akik 1997., vagy 1998. évi II. osztályú rallye
bajnokságban vezetőként abszolút pontot szereztek.
- Azok a versenyzők, akik 1997., vagy 1998. évi II. osztályú rallye bajnokság
végeredménye alapján vezetőként, valamely géposztály 1-6. helyét
szerezték meg.
- Azok a versenyzők, akik már 2000. előtt I. osztályú részvételre jogosító (A,
AM stb.) licenccel rendelkeztek, de erre nem jogosultak.
- Azok a versenyzők, akik részére a szakági bizottság döntése alapján,
méltányossági licencet ad. Itt szempontok lehetnek: eredményeik, illetve más
szakág vezetőjének ajánlása, eredményeik egy nem MNASZ által rendezett
sorozatban, amennyiben a sorozat rendezője a sorozat dokumnetumait
(nevezési listák, eredménylisták) a szövetségbe eljuttatja.

• „C” licenc
Jogosít: Az országos II. osztályú rallye bajnokság futamain első
versenyzőként Magyar Suzuki-val, vagy N 1 géposztályban való indulásra,
illetve az I. és II. osztályú bajnokság futamain második versenyzőként való
részvételre.
Jogosut: azon versenyzők, akiknek eredményük még nincs.

•  „N” licenc
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Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság I. és II. osztályú futamain második
versenyzőként való részvételre.
Jogosult:  minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.

b./ Autós gyorsasági szakág
• „A” licenc

Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely gyorsasági (pálya
és hegyi) versenyen, illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként
való részvételre.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak:
 Azok a versenyzők, akik:
-  2000. évben pálya- és hegyi versenyen pontot szereztek,
- akik részére a szakági bizottság saját elbírálása, ill. más szakág
vezetőjének ajánlása alapján engedélyt ad.

• „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: a II/2. kategória versenyautóinak kivételével, minden csoport és
géposztály versenyautójára.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik:
-  2000. évben a bajnoki versenyek 50%-án indult,
- akik részére a szakági bizottság saját elbírálás ill. más szakág vezetőjének
ajánlása alapján engedélyt ad.

•  „C” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen,
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: N, A, H csoportba tartozó versenyautókra, 1600 ccm-ig.
Jogosult: Minden kezdő versenyző. (A szakági bizottság a jelentkezőt
vezetési próbára („teszt”-re) kötelezheti.)

•  „U” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen,
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: „E” csoportba tartozó versenyautókra, 1600 ccm-ig.
Jogosult: Azok a jogosítvánnyal még nem rendelkező versenyzők, akik az
országos gokartbajnokságban legalább két éve részt vesznek.

•  „T” licenc
Jogosít: A Hungaroringen szervezett MNASZ edzéseken és a kötelezően
előírt tesztvezetésen való részvételre.
Érvényes: az adott naptári évre, illetve a versenyzői licenc kiadásáig.
Jogosult: minden személy, aki részére valamely MANSZ tag a teszt licencet
megkéri.

•  „GYA” licenc
Jogosít: A gyorsasági amatőr kupán való részvételre.
Érvényes: az amatőr kupa kiírásának megfelelő vesenyautókra.
Jogosult: minden személy, aki legalább 1 éve „B” kategóriájú jogosítvánnyal
rendelkezik.

c./ Rallycross szakág
• „A” licenc
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Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely rallycross
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként való
részvételre.
Jogosultak:
- Azok a rallycross versenyzők, akik az előző évben a:

- Div. 1. és  Div. 4. 1-6. helyen,
- Div. 1. kétkerékhajtású autók és

Div. 4. 1600 ccm alatti kategória 1-2. helyen végeztek a bajnokság-
ban.

- Továbbá, minden versenyző aki az előző évben az autósport, bármely
területén „A” licenccel rendelkezett és legalább a bajnokságba számító
versenyek 50%-án rajthoz állt.

• „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden versenyző, aki az előző évben az autósport bármely
területén a bajnokságba számító versenyek legalább 50%-án rajthoz állt.

•  „C” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság II. osztályú futamain versenyzőként való
részvételre.
Jogosult: Minden kezdő versenyző.

Korlátozás: A kezdő versenyzők csak 2000 ccm-nél kisebb henger-
űrtartalmú gépjárművel vehetnek részt a bajnokságban.

d./ Autocross szakág
• „A” licenc

Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely autocross
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként való
részvételre.
Jogosultak:
- Azok az autocross versenyzők, akik az előző évben a:

- Divízió  I1. 1-6.helyen,
- Divízió   2. 1-6.helyen,
- Divízió   3. 1600-ig 1-6.helyen,
- Divízió   3. 1600 felett 1-6.helyen végeztek az országos bajnok-
ságban.

- Továbbá, minden versenyző, aki az előző évben az autósport bármely területén
„A” licenccel rendelkezett és a bajnokságba számító versenyek legalább 50%-án
rajthoz állt.

•  „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain, hazai nemzetközi és zóna
versenyen versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden versenyző, aki az előző évben az autósport bármely
területén legalább a bajnokságba számító versenyek 50%-án rajthoz állt.

•  „C” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain, hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden kezdő versenyző.
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Korlátozás: A 18 éves életkorát még be nem töltött, jogosítvánnyal még nem
rendelkező kezdő versenyzők, csak 1600 ccm-nél kisebb hengerűrtartalmú
gépjárművel vehetnek részt a bajnokságban.

• „UAC” licenc
Jogosít: Az ifjúsági kupában versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden ifjúsági versenyző, 10. és 16. életév között.
Korlátozás: A kezdő versenyző, 12 éves korig, csak kétütemű Trabant, vagy
400 ccm-es hengerűrtartalmú motorral hajtott járművel vehet részt a
versenyeken.

•  „C II” licenc
Jogosít: A II. osztályú Autocross kupában versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden 16 év feletti versenyző, aki az Autocross II. osztályú kupa
versenyeken kíván részt venni.

e./ Terep-rallye szakág
• „A” licenc

Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely terep-rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain első és második /vezető
és navigátor/ versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
- azok a terep-rallye versenyzők, akik 2000-ben a „T” abszolút értékelésben,
vagy az 1T, 2T, 3T, géposztályban bajnoki pontot szereztek.
- akik részére a szakági bizottság saját elbírálása, ill. más szakág
vezetőjének ajánlása alapján engedélyt ad.

•  „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: azok a terep-rallye versenyzők, akik 2000-ben bajnoki pontot
nem szereztek - mindazok, akik új résztvevői kívánnak lenni a szakág
versenyeinek.

• „TRA” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság autós amatőr kupájában való indulásra.
Jogosultak: Mindazok, akik az amatőr autós kupában kívánnak indulni, és
„A”, „B” vagy „N” liceccel 1999. és 2000. évben, egyik szakágban sem
rendelkeztek.

• „N” licenc
Jogosít: A FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő, bármely terep-rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain második versenyzőként
való részvételre.
Jogosult: Minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.

f./ Gokart szakág
A válogatott versenyzők 50% kedvezményt kapnak a licenc kiváltásánál, valamint
külföldi versenyek rajtengedélyét díjmentesen kapják.
• „Int. A” licenc

Jogosít: Az összes hazai és - rajtengedéllyel kiegészítve - külföldi versenyen,
a licencen megjelölt géposztályban való részvételre.
Jogosultak:
Azok a versenyzők, akik az FMK nemzetközi „A” licencre vonatkozó felté-
teleinek megfelelnek.

• „Int. B” licenc
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Jogosít: Az összes hazai és - rajtengedéllyel kiegészítve - külföldi versenyen,
a licencen megjelölt géposztályban való részvételre.
Jogosultak:
Azok a versenyzők, akik:
- az FMK nemzetközi „B” licencre vonatkozó feltételeinek megfelelnek.

• Nat. „A” licenc
Jogosít: Az ország területén rendezett hazai, ill. nemzetközi versenyen, a
licenc megjelölt géposztályban való részvételre.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik:

 - az 2000. évi OB. I. osztályában 1 - 3. helyezést értek el, vagy
 - az 2000. évi FMK bajnokság döntő futamán részt vett, vagy

- nemzetközi versenyen 1 - 6. helyezést értek el legalább 3 alkalommal.
• „Nat. B” licenc

Jogosít: Az ország területén rendezett hazai, ill. nemzetközi versenyen, a
licenc megjelölt géposztályban való részvételre.
Jogosultak:
 Azok a versenyzők, akik:
 - az 1999. évi OB. bármely osztályában 1 - 10. helyezést értek el, vagy
 - nemzetközi versenyen 1 - 10. helyezést értek el.

•  „Nat.C” licenc
Jogosít: Az országos területén rendezett hazai és nemzetközi versenyen a
licencen megjelölt géposztályban való részvételre.
Jogosultak:
Azok a versenyzők akik kezdők, de pozitívan elbírált licenc kérelemmel
rendelkeznek.

Tarlós István sk.
főtitkár


