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1.   Az Elnökség hírei

a./ E85 üzemanyag használata
Az Elnökség 2010.03.16-i ülése határozott az E85 üzemanyag használatáról.
A közlemény megtekinthető a honlapon. Az Elnökség ezen döntése során a
beérkezett nagyszámú versenyzői észrevételt, a költségtakarékossági és
környezetvédelmi szempontokat vette figyelembe.
Külön felhívjuk valamennyi nevező és versenyző figyelmét, hogy FIA
nemzetközi sorozatba tartozó, továbbá külföldi versenyeken az FIA, illetve az
adott versenykiírások üzemanyagra vonatkozó előírásait kell betartani. 

b./ MNASz sajtótájékoztató
A Szövetség az SRTeam Bt.-vel közösen 2010. március 23-án 11 órakor tartja
évadnyitó sajtótájékoztatóját a Best Western Hungária Hotel különtermében.

c./ Médiabizottság
Az MNASz Médiabizottsága 2010. március 19-én tartja ülését, ahol
véglegesíteni fogja az ez évre vonatkozó akkreditációkat.

d./ MAFC fegyelmi eljárás megszüntetése
Az MNASZ Elnöksége által létrehozott Fellebbviteli Fegyelmi Bizottság a
Műegyetemi Atlétikai és Football Klub, mint az MNASz tagszervezete ellen
indult fegyelmi eljárásban hozott I fokú fegyelmi határozatot hatályon kívül
helyezte és az eljárást megszüntette

2.   Az Intéző Bizottság hírei

a./ Versenyek regisztrációja
Az Intéző Bizottság módosította a versenyek regisztrációjának eljárási
szabályait. Megtekinthető a honlapon „Az MNASZ Általános Előírásai” 1.1.4.
pontjában.

b./ Licencváltás más szakág versenyeire
Az Elnökség engedélyezte, hogy azon versenyzők, akik eredeti egyesületüktől
eltérő egyesület nevezése alatt kivánnak másik szakágban versenyezni, azt
egyedi esetben, egyedi elbírálás alapján, az alábbi előírásokat betartásával
kérhetik:
- a Titkárságra írásos kérelmet kell eljuttaniuk, melyben feltüntetik
részletes indokaiakat,
- a honos és a második egyesület között irásos megállapodásnak kell
lennie a versenyzőre vonatkozóan
- a kérelmet az IB által létrehozott szabály-elbíráló bizottság bírálja el
- a bizottság csak kivételes esetben és szigorúan egyedi elbírálás
alapján adja meg az engedélyt
- egyebekben a nevezői és versenyzői licenc kiadására vonatkozó
szabályokat kell betartani, a nevezői felelősséget a versenyzői licencet kérő
egyesület viseli
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     3.   A Titkárság hírei

a./ 1% a magyar autósportnak
Közeledik az adóbevallás ideje. Kérjük, hogy az autósportot
kedvelők és az arra eddig sokat áldozók jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával továbbra is segítsék a szakágak és a Szövetség
működését, ezáltal a magyar autósport fejlődését.
A támogatást az utánpótlás nevelésére fordítjuk.
Amennyiben az autósport támogatása mellett döntenek kérjük, hogy
az adóbevalláshoz mellékelt rendelkezésen a 18083907-2-43
MNASZ adószámot jelöljék meg.
Ezúton is köszönjük támogatásukat.

b./ WILD – Nemzetközi Női Sportvezető-továbbképzési program
A WILD, azaz a Nemzetközi Női Sportvezető-továbbképzési
program a Nemzeti Sportszövetség és további 7 EU-s tagállam –
Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia,
Olaszország, Svédország - sportszervezeteinek közös
kezdeményezése, melynek célja, hogy elősegítse a nők vezető
pozícióba kerülésének esélyét a sportban, valamint fejlessze a
döntéshozó pozíciókat betöltő női vezetők kompetenciáját,
magabiztosságát.
A projekt során Európa szerte közel 50 női sportvezetőnek van
lehetősége a közös készségfejlesztésre és egy Pán-Európai női
sportvezetői hálózat kialakítására. A projekt indítására 2010. április
13-14-én Brüsszelben kerül sor, melyet további hazai és nemzetközi
képzés követ. A projekt fontos eleme a mentori program, amely
keretében minden résztvevőt egy személyes mentor segíti,
támogatja. Angol nyelvtudás szükséges.
Bővebb ismertető a Szövetség Titkárságán igényelhető.

c./ Fair Play díj
A MOB Fair Play bizottsága 2010. 03.12-én adta át a 2009.évi Fair
Play díjakat. A díjazottak között volt KÁRAI Tamás autocross
versenyző, aki Fair Play cselekedet kategóriában kapott elismerést.
További sikeres versenyzést kívánva gratulálunk neki.

d./ Zóna szemináriumok
CEZ orvosi szeminárium:            2010. 03.19 Zlin, CZ
CEZ rescue team szeminárium: 2010. 04.09-11 Stary Smokovec SK
Bővebb információ és jelentkezési lap kérhető a Titkárságon.

e./ MOL UP Pályázat
A Mol Tehetségtámogató programja várja azon 10-18 éves diákok
jelentkezését, akik kiemelkedő sportteljesítményt értek el országos
vagy nemzetközi versenyeken, de további fejlődésükhöz anyagi
segítségre van szükségük. A pályázatok benyújtási határideje:
2010. április 6. (kedd). Pályázati űrlap, pályázati felhívás és további
információ letölthető: a www.ujeuropaalapitvany.hu oldalakon.
Infóvonal: 06-40-180-280
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f./ Sport Party
A Sport és Art Group "Sport Party" nevű rendezvényt kíván tartani 2010
március 31-én Budapesten, melynek ez alkalommal a technikai sportok,
elsősorban az autó- és motorsport a fő témája. Az ezzel kapcsolatos anyagot
a szakágvezetők megkapták, kérjük, aki személyesen, vagy csapatával,
esetleg a teljes szakág meg kíván jelenni a rendezvényen, legkésőbb március
25-ig jelezze Borbély Kitti főszervezőnél barberkitti@gmail.com.

4. Szakági Bizottságok hírei, közleményei

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

honlapon.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár
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