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1. Elnökségi hírek
Az MNASz Elnöksége által előzetesen felhatalmazott három vezető
tisztségviselő elrendelte a Rallye szakág vezetőjére vonatkozó jelölések
bekérését.
A jelölések beérkezésének határidejét figyelembe véve, Botka Endre
sporttárs megbízott rallye szakágvezetői kinevezését 2011. május 31-ig
meghosszabbítja.

A fentiekkel kapcsolatban a Titkárság felhívja a rallye szakágban érintett
tagszervezeteink figyelmét, hogy a mai napon kiküldésre került a a rallye
szakágvezető jelöléssel kapcsolatos levél és jelölő lap.
Kérjük, hogy a levél megérkezését kísérjék figyelemmel és az abban
foglaltakat tartsák be. A jelölések leadásának határideje 2011. május 30 !

2. Az Intéző Bizottság közleménye
- Az MNASZ Intéző Bizottsága, alapszabályban rögzített hatásköre és az FIA

Nemzetközi Sportkódex 133. cikkelye alapján felhatalmazza: 
a)  - az MNASZ Elnökség tagjait, hogy az MNASZ versenynaptárában
szereplő Országos Bajnoki, valamint meghívásos és regisztrált nemzeti
versenyeken korlátozás nélkül - személyesen, vagy írásban felhatalmazott
képviselőjük útján, - ellenőrizzék a nevezett eseményekre beosztott
hivatalos személyek, tisztségviselők, sportbírók, sportfelügyelők és
rendezőbizottságok tevékenységét, és ellenőrzési tapasztalataikat az
MNASZ adott kérdésekben illetékes testületi szerveivel és tisztségviselőivel
megosszák.
b) - az MNASZ szakági bizottságainak vezetőit, hogy saját szakáguk
MNASZ versenynaptárában szereplő Országos Bajnoki, valamint
meghívásos és regisztrált nemzeti versenyein az ellenőrzési jogokat az a)
pont szerint értelemszerűen gyakorolják.
c) - az MNASZ Sportbírói, Sportfelügyelői és Technikai bizottságainak
vezetőit, hogy saját működési területükön az MNASZ versenynaptárában
szereplő Országos Bajnoki, valamint meghívásos és regisztrált nemzeti
versenyein az ellenőrzési jogokat az a) pont szerint értelemszerűen
gyakorolják.
Nemzetközi versenyeken ezen a) b) és c) felhatalmazások csak az FIA,
eseményre vonatkozó, egyéb előírásaival összhangban érvényesíthetők.
d) - az MNASZ Elnökség és az Intéző Bizottság tagjait, hogy az MNASZ
licenccel, vagy tisztségviselői igazolvánnyal rendelkező személyek
érdekében idegen országban rendezett eseményen, a sportesemény
rendezőségével szemben fellépjenek.
A fenti a), b), c) és d) pontokban felsorolt felhatalmazások, a hatálybalépést
követően automatikusan alkalmazandóak valamennyi szakági bajnokság
éves szabályaiban és visszavonásig érvényben maradnak.

A határozatot az IB 2011.05.17-i ülése jóváhagyta, így az azonnal hatályba lép.
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3. A Titkárság hírei

a) Titkárság nyitvatartása

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy hétfői és szerdai napokon az
ügyintézés szünetel.
Hétfői napokon a Titkárság csak a versenyekkel kapcsolatos
elszámolást folytat, egyéb napokon az ügyintézés a nyitvatartási
rend szerint lehetséges. Kérjük megértésüket.

      b)     Frissülések a honlapon
Az előző Főtitkári körlevél óta az alábbi szabályok, információk
kerültek fel a honlapra:
-    MNASz díjtételei a HTP-k vonatkozásában
- Versenyigazgatói névjegyzék 2011
- Sportfelügyelői névjegyzék 2011
- Az FIA Közép-Európai Zóna Trófea 2011. évi versenynaptára

      c)      Törlés a CEZ bajnokságból
A CEZ Titkárság tájékoztatása szerint törlésre került a GT Gold
Series a CEZ bajnokságok listájáról.

d)       Parlamenti nyílt nap
Május 3-án a Parlamentben nyílt napot szerveztek az Új
Sporttörvényről, melyen az MNASZ-t Gyulay Zsolt és Szamos Miklós
képviselte.

e)      Jean Todt látogatása
Május 4-én hazánkba látogatott Jean Todt, az FIA Elnöke.
Az MNASz részéről Gyulay Zsolt, Frank Tamás és Faluvégi Péter
vett részt a tárgyalásokon. Az Elnök úr tájékoztatást hallgatott meg a
magyar ASN munkájáról és megelégedéssel nyugtázta az MNASz
részvételét a nemzetközi sportéletben. Felhívta a figyelmet az FIA
közlekedésbiztonsági kampányaira és arra, hogy azokban az
autósport ismert személyiségei is jelentős szerepet válallhatnak.

f)      Nevezés a CIK Gokart Academy sorozatra
Hercsik Vince (Kálmán Motorsport) MNASZ jóváhagyással
nevezésre került a CIK Gokart Academy sorozatra.

g)      WTCC belépők
A magyar autósport történetében először kerül sor a Hungaroring Zrt
rendezésében WTCC futamra. A verseny jelentőségét az is kiemeli,
hogy a sorozatnak sikeres magyar versenyzője is van.
A Hungaroring a verseny hétvégéjére ingyenes belépést biztosít a
nézőtérre. Ezen túlmenően a Hungaroring Zrt az MNASz arcképes
igazolványainak tulajdonosai számára ingyenes belépést biztosít a
depó területére. A részleteket hamarosan honlapunkon közöljük.
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h)    2012. évi nemzetközi versenyek bejelentési határideje
Felhívjuk rendező egyesületeink figyelmét, hogy a 2012. évi
nemzetközi (VB, EB, VK, EK, Zóna) versenyek Szövetségünk felé
történő bejelentésének határideje 2011. június 30-a.
 Az MNASZ Titkárságától igényelt, vagy az MNASZ hivatalos
Internetes honlapjáról letöltött „Felelősségvállalási Nyilatkozat”-ot az
illetékes szakág véleményezése után a fent megadott határidőig kell
visszajuttatni az MNASZ Titkárságára, valamint a naptári bejelentési
díj 25%-át a bejelentési határidőig be kell fizetni.

i)   Gyors nyelvtanulási lehetőség
Az egyre több külföldi verseny miatt szinte elengedhetetlen egy
idegen nyelv elsajátítása. Ehhez nyújt segítséget egy gyors
nyelvtanulási lehetőség, melyről bővebb információ kapható Wéber
Ildikótól, a wildiko.speedlearning@gmail.com e-mail címen, vagy a
0620/ 662 8927 telefonszámon.

4.  Bizottságok közleményei

a)     Autós Technikai Bizottság
FIA szabályváltozás: a biztonsági fejvédő szerkezet hivatalos neve
FHR (az FHR  egyik típusa a HANS).
Kérjük, a jövőben a szerkezet megevezéseként az FHR-t használják.
Ennek megfelelően módosul a Technikai Ellenőrök Működési
Kódexének 3.7.1. pontja és minden biztonsági fejvédő szerkezetre
vonatkozó hivatkozás.

3. 7 .1 Gépátvétel során ellenőrizendő:
b, Versenyzők biztonsági felszerelései:     
-   szabályoknak megfelelő fejrögzítő szerkezet (FHR).

Faluvégi Péter sk.
főtitkár
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