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1.   Az Intéző Bizottság hírei
Az Intéző Bizottság a bioethanollal kapcsolatban hozott határozatát rövidesen
pontosítani fogja egy rendkívüli IB ülés keretében.

Az IB úgy döntött, hogy a versenybejelentéskre vonatkozó február 16-i határidőt
február 22-én 16 óráig meghosszabbítja. Az egyéb feltételek változatlanok.

2. A Titkárság hírei

     a) A licenckérelem benyújtásának – pótdíjmentes – határideje:
- Gyorsasági, Autocross, Rallycross, Gokart, Drag szakágak versenyzői
részére: 2010. február 28.
A licenckérelemhez mellékelni kell:
- a licenc/ek díjának befizetését igazoló MNASZ csekk, vagy banki átutalás
másolatát.
A Szövetség bankszámlájának neve és száma:

Raiffeisen Bank 12001008-00103962-00100004.)
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.)

-    a versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálat eredményét,
(A licenckérelem beadása előtt, kell elvégeztetni a sportorvosi vizsgálatot.
Az ehhez szükséges nyomtatványrészt a licenckérelem tartalmazza. A
sportorvost a kitöltött licenckérelemmel kell felkeresni! A vizsgálat eredményét a
Titkárságon vezetik fel a licencre, és az okmányt is itt őrzik meg.)
- 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.

b) Zóna szeminárium
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2010 februárjában szerette volna
megrendezni a 2. Középeurópai Zóna Szakmai Szemináriumot.
Mint ezt korábbi levelünkben jeleztük, az eredetileg meghirdetett időpontban a
szeminárium megrendezése nehézségekbe ütközött.
Az elmúlt időszakban komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy kedvező megoldást
találjunk a szeminárium megrendezésére. Igyekezetünk nem járt sikerrel, a
versenyszezon viszont egyre közeledik.
Sajnálattal jelezzük, hogy a 2010-es évben a Zóna Szemináriumot nem tudjuk
megrendezni.
A találkozót fontosnak tartjuk, ezért ezúton jelezzük, hogy 2011-ben készek
vagyunk megrendezni ezt az eseményt, amennyiben a feltételek erre
lehetőséget biztosítanak.
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c) Sportorvosi vizsgálat a Szövetség szomszédságában
Örömmel értesítjük versenyzőinket, hogy tárgyalásaink eredményeképpen
az Országos Sportegészségügyi Intézet jóváhagyásával, székhelyünkhöz
közel, a SYMA csarnok orvosi rendelőjében is lehetőség nyílik a sportorvosi
vizsgálatok elvégzésére. A részletekről az MNASz honlapján találhatók
további információk.
Ez a lehetőség nem kötelező, de választható és ajánljuk is, mert a vizsgálat
a más helyszíneken végzett sportorvosi vizsgálattal egyenértékű, annak
eredményét az Oxyteam közvetlenül a licenckérő lapon igazolja.

d) Válogatottak 2010. évi névsora
Megtekinthető honlapunkon.

e) Sportfelügyelők, technikai felügyelők, versenyigazgatók névsora
     Megtekinthetők honlapunkon.

3. Szakági Bizottságok hírei, közleményei

a./ Autós Technikai Bizottság:
A gépkönyvezések időpontjai folymatos frissítéssel megtekinthetők a
honlapon.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár


