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1.   Az Intéző Bizottság hírei

a./ Az IB jóváhagyásával módosult a versenynaptár, megtekinthető a
honlapon.

b./ Az IB jóváhagyásával módosult a Sportfelügyelői és a Versenyigazgatói
lista, megtekinthetők a honlapon.

c./ Az IB elfogadta, hogy az ASN által elismert üzemanyag vizsgáló labor az
Ásványolaj Minőségellenőrző Intézet (ÁMEI) legyen.

2.   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./ Sportmedicina portál
Ezúton tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy elindult a Sportmedicina
(http://sportmedicina.hu ) nevű sportegészségügyi közösségi portál, ahol
minden verseny, vagy éppen szabadidő sportoló, vagy csak az egészséges,
sportos életmódot kedvelő olvasó, információkat kaphat az Országos
Sportorvosi Hálózat (OSH) tevékenységéről, valamint a sportegészségügyet
felölelő számos témakörben, a sportolás közben hasznosítható tudáshoz
juthat.

c./ Sportorvosi szűrésre ONLINE ELŐJEGYZÉS lehetősége
A független www.sportorvos.hu portálon - az Országos Sportegészségügyi
Intézet (Sportkórház) által is használt - a sportolók gyorsabb, kényelmesebb
és átláthatóbb ellátása érdekében a sportorvosi alkalmassági- és időszakos
szűrővizsgálatokra való jelentkezés, időpont foglalás tekintetében lehetőség
van az egyéni ill. csoportos ONLINE ELŐJEGYZÉS-re.
Az előjegyzéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalók:
• A szolgáltatást jelenleg csak a www.sportorvos.hu oldalon regisztrált
felhasználóknak áll rendelkezésére.
• A regisztrációnál fontos, hogy valós email címet adjon meg, mivel csak a
megadott elérhetőségre elküldött aktiváló link segítségével válik regisztrált
felhasználóvá.

http://sportmedicina.hu/
http://www.sportorvos.hu/regisztracio/
http://www.sportorvos.hu/
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• Bejelentkezés után a szűrővizsgálatra felnőttek és gyermekek
az 1, 2, 3, 4 és 5-ös rendelőbe jelentkezhetnek (szabadon
választható). A 6-os rendelőbe csak 14 alatti gyermekek
jelentkezhetnek.
• A rendelések foglaltságáról a belépés után heti és rendelőnkénti
bontásban megjelenő naptárban tud tájékozódni. A hetek között
léptetni értelemszerűen az „előző hét” ill. a „következő hét” feliratu
gombokkal tud.
• Szűrővizsgálati időpont foglalás az online rendszerben 6
hónapra előre lehetséges.
• Időpontot foglalni a zöld színű, SZABAD feliratú mezőre
kattintva lehet. Az időpont foglalásról értesítő emailt kap. A már
mások által lefoglalt időpontot piros szín és „foglalt” felirat jelzi.
• Lefoglalt saját időpontot törölni, módosítani csak regisztrált és
belépett felhasználó tud.
• A regisztráció során csoportos időpont foglalási igényt is
jelezhet, melyre a jogosultságot aktiválás és a regisztrációs team-
mel való egyeztetés után kapja meg (regisztracio@sportorvos.hu).
• Internettel nem rendelkező vagy azt ilyen célra használni nem
akaró sportolóknak továbbra is rendelkezésére áll előjegyzésre a
488-6120-as ill. a 488-6130-as telefonszámon a Sportkórház.

d./ Zóna naptár módosulás
Hamarosan megtekinthető lesz honlapunkon a módosult Zóna
Trófea naptár.

3.   Szakági Bizottságok hírei, közleményei

a./ Off-Road Bizottság:
 A válogatott keret tagja lett Kotán Péter sporttárs.

b./ Rallye Sport bizottság:
Az IB által jóváhagyott, módosított RVSZ megtekinthető
honlapunkon.

c./ Gokart Munkabizottság:
A módosított Gokart Alapkiírás megtekinthető honlapunkon.

d./ Autós Gyorsasági Bizottság:
Az AGYB támogatta, hogy a 2010. 08. 27-29-i, Pannónia-ringen
megrendezésre kerülő verseny egyben Zóna Trófea esemény is
legyen.

e./ Terep-rallye Bizottság:
A TRSB tekintettel arra, hogy a mohácsi versenyen adminisztratív
tévedés történt, módosította Lukács András – Szegedi Ferenc (Váci
Autó SE) versenyen elért eredményét, és ennek megfelelően a
bajnokság állását. A bajnokság állása megtekinthető honlapunkon.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár


