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Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy 2011. február 19-én Szövetségünk
Rendkívüli Közgyűlést tart. Várjuk aktív részvételüket!

1.  A Titkárság hírei

a)     Rendkívüli Közgyűlés
• A közgyűlésre szóló meghívó január 18-án postázásra kerül, kérjük

tagjainkat, hogy annak megérkezését kísérjék figyelemmel.
• Az esetleges határozatképtelenség miatti megismételt közgyűlésre

az eredeti helyszínen, az eredeti dátumon, másfél órával az eredeti
közgyűlésre kiírt időpont után kerül sor.

• A Magyar Sport Házában a tanácsterem foglaltsága miatt a
közgyűlést itt nem tudjuk megtartani, a közgyűlés helyét a meghívó
tartalmazza.

• A rendkívüli közgyűléssel kapcsolatos dokumentumok szokásos
módon honlapunkról letölthetők.

• 2011. január 17-én 62 db egybehangzó tagi javaslat érkezett a
Titkárságra, ennek szövege megtekinthető honlapunkon.

b)     Tagdíjbefizetés
Az Alapszabály 12 § szerinti, a 2011. évre vonatkozó MNASZ tagdíj
összegét az MNASZ honlapján megjelent „MNASZ Díjtételek 2011”
táblázat tartalmazza.

c)     Rendezvényekhez kapcsolódó befizetési határidők
Ezúton is felhívjuk a 2011-ben versenyt rendezni szándékozó
tagszervezeteink figyelmét, hogy az MNASZ Általános előírásainak
megfelelően a versenyrendezési kauciót 2011. január 31-ig kell
befizetni.

      d)     45 év feletti versenyzők terheléses orvosi  vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy licencek kiadásának feltétele az érvényes
sportorvosi igazolás, valamint, hogy a 45 év feletti sportolók esetben az
érvényes terheléses EKG vizsgálati eredmény. A vizsgálat eredménye
2 évig érvényes.
A sportorvosi vizsgálatra és a terheléses EKG vizsgálatra a területileg
illetékes sportorvosnál, vagy a Budapesti Sportkórházban (Budapest XII.,
Győri út 17-19., 10.épület, kardiológia; tel: 488-6100/214 mellék), lehet
jelentkezni hétfőtől péntekig, 8:00 és 14:00 óra között.
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      e)     NSSZ pályázati összeg elnyerése
Szövetségünk az NSSZ pályázatán keresztül 250.000,- Ft
támogatásban részesült, melyet sportág specifikus technikai
eszközök, vagyis időkijelző órák beszerzésére használhat fel.

          f )      Olimpikonok a Föld megmentéséért
         „FÖLDMENTŐ AKCIÓ”

A Klíma Klub a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen január 18-án
(kedd) békés, látványos felvonulást szervez a Lánchídon 16:30-as
kezdettel, melynek célja figyelemfelkeltés a klímaváltozás mindenkit
érintő hatásaira.
A rendezvény védnöke, Tarlós István, Budapest főpolgármestere.
Szakmai védnöke, Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.
További információ: www.klimaklub.hu

2. Szakági Bizottságok hírei, közleményei

a) Sportbírói Bizottság:

Évadnyitó sportbírói értekezlet

2011. február 5-én 9-11 óra között tartjuk a szokásos évkezdő
összejövetelünket a Magyar Sport Háza 1. emeleti nagyteremében
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3). A találkozás alkalmával rövid
áttekintést adunk az elmúlt év eseményeiről, a weblapon bevezetett
szolgáltatások tapasztalatairól, valamint a szokásos jutalmazásokra is
sor kerül.
Ezek után a hátralévő időben lehetőség nyílik tapasztalatcserére is.
Az összejövetellel egyidőben tájékoztatót tartunk az idei budapesti új
bíró tanfolyamról az érdeklődőknek, akik a helyszínen már jelentkezni
is tudnak a képzésre.
Kérünk minden sporttársat, a behatárolt időtartamra tekintettel
lehetőség szerint a pontos megjelenésre.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár
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