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1. A Titkárság hírei

a) WTCC belépési információk
A Hungaroring Sport Zrt ezévben is lehetővé teszi az MNASZ arcképes igazolvánnyal
rendelkezők részére a magyar WTCC futam tanulmányozását.
A részletekről hamarosan közlemény jelenik meg a honlapon.

   b)    CEZ Terep-rallye időpont módosítás
A Rábaköz Kupa rendezője lemondta a bejelentett eseményt, mely helyett 2013. 05.24-26.
között kerül megrendezésre a Himod Kupa terep-rallye OB+CEZ verseny.

c) Frissülések a honlapon
- MNASZ 2013.évi versenynaptára
- Sportbírói Bizottság engedélyezett időmérő eszközei
- Autós Gyorsasági II. osztályú Bajnokság 2013. évi alapkiírása
- FIA Orvosi Bizottság baleseti kérdőíve angol nyelven

d) Megállapodás az Országos Sportegészségügyi Intézettel
 Tájékoztatjuk az érintett versenyzőket, hogy megállapodás született az Országos
Sportegészségügyi Intézettel, miszerint a 45 év feletti autóversenyzőknél téríítési díj
ellenében elvégzi a kardiológiai és a terheléses EKG vizsgálatokat, az árlistán szereplő ár –
10%-os csökkentésével.

e) XII. BUDAPESTI NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ – A SPORT NAPJAI
Az idén is megrendezésre kerül a Budapesti Nagy Sportágválasztó, immár két alkalommal.
XII. Budapesti Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI
Időpont: 2013. május 24-25.
(péntek, szombat)
XIII. Budapesti Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI
Időpont: 2013. szeptember 13-14.
(péntek, szombat)
Több mint 80 kipróbálható sportág egy helyszínen, edzőkkel, élsportolókkal, szakmai
tanácsadással.
A rendezvény díjmentesen és korhatár nélkül látogatható! Nyitvatartás: 9 és 17 óra között.
Pénteken az előre bejelentkezett óvodákat, iskolákat várjuk, de 14 órától és szombaton
egész nap sok szeretettel várjuk a családokat és nagyközönséget is!
Helyszín:
Merkapt Maraton Sportközpont, 1106 Budapest, Maglódi út 12/A
További információk:  www.sportagvalaszto.hu
Kiállítani szándékozók május 3-ig jelentkezhetnek az info@sportagvalaszto.hu címen, vagy
a 20/458-5673-as mobilszámon.

    f)   FIA licenc felfüggesztés
A Francia Szövetség a Nemzetközi Sportkód 51.§ és 161.§ alapján a Luxury Racing (LR
Consulting) (FFSA licence holder - France) nevezői licencét 2013.03.21-től felfüggesztette,
amíg a pénzügyi teljesítéseit a nevező nem rendezi
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