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1. A Titkárság hírei

a) Titkárság nyitvatartása
Annak érdekében, hogy a kötelező adminisztrációs előírásoknak is eleget tehessen a
Titkárság, kérjük tagjainkat, versenyzőinket, hogy minden esetben vegyék figyelembe a
Titkárság ügyfélfogadási rendjét, külön kérjük, hogy az ügyintézési szünnapokat tartsák be.

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: ügyintézés szünetel
Kedd: 9:00 - 12:00 és 13:00-15:00 óra között
Szerda: ügyintézés szünetel
Csütörtök: 9:00 - 12:00 és 13:00-16:00 óra között
Péntek: 9:00 - 13:00 óra között

b) Rallycross EB belépési információk
A Nyirád Motorsport Kft., mint a 2013. május 25-26-án megrendezésre kerülő FIA Lerton
Trans Rallycross Európa-bajnoki futam rendezője tájékoztatásul közli az érdeklődőkkel, hogy
az MNASZ által erre az évre kiadott fényképes illetve bármely más igazolványok NEM
jogosítanak fel a pálya területére történő belépésre.
A rendező ugyanakkor térítésmentesen belépési lehetőséget biztosít minden 2013-ban
érvényes MNASZ Off-road licensszel rendelkező versenyzőnek.
A sajtó képviselői a promóter (IMG) ill. a sorozat weboldalán (www.rallycrossrx.com ) online
kérhetik akkreditációjukat (www.rallycrossrx.com/media). Az akkreditáció határideje: május
20. A sajtó akkreditációs feltételeket és követelményeket teljes mértékben a promóter
kontrollálja és bírálja el.

   c)   Sajtó igazolványok átvétele
Az elkészült sajtó igazolványok átvehetők a Titkárságon.
Az akkreditációt kapott médiások listája megtaláható honlapunkon.
( http://www.mnasz.hu/letoltes/sajto_2013.pdf )

d) Frissülések a honlapon
- MNASZ 2013.évi versenynaptára
- Az IB elektronikus úton hozott határozatai
- Zóna versenyek naptára
- Tagok listája

e) EU sport pályázat 2013
Tájékoztatásul az Európai Bizottság 2013-ra vonatkozó pályázati kiírása a sport területén:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0020:0021:HU:PDF
A pályázathoz szükséges egyéb nyomtatványok letölthetőek itt:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s03-2013_en.htm
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f) Új FIA dokumentumok

FIA dopping-ellenes tréninganyag
Mindenki számára elérhető az alábbi linken az FIA dopping-ellenes tréninganyaga,
mely a doppingellenőrzési alapismereteket hivatott széles körben elterjeszteni a
sportolók és autósportban érintettek körében.
A prezentáció igyekszik könnyen emészthető formában taglalni ezt a
komoly témát, hiszen az autóversenyzőknek alapvető érdeke, hogy
jogaikkal és kötelezettségeikkel tisztában legyenek, amikor egy
esetleges doppingellenőrzésre kiválasztják őket.
A tréninganyag és teszt egy előzetes, gyors regisztrációt követően 5
nyelven áll az érdeklődők rendelkezésére, teljesítése körülbelül 30
percet vesz igenybe.
Direkt link:  https://racetrue.fia.com/online2/login/fia/index.php
FIA anti-dopping oldala:
 http://www.fia.com/sports/anti-doping

Az FIA előírásai a hegyi versenyek biztonságáról.
Az alábbi linken található (francia és angol nyelven) a hegyi versenyek biztonsági
előírása.
http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/HillClimb_Safety%20Guidelines_11
.03.13_0.pdf

g) Jótékonysági kampány
Páratlan összefogásra hívja az autós társadalmat egy jótékonysági kampány.
Bővebb tájékoztató az alábbi linken:
http://drifting.hu/kilinccselelore

Faluvégi Péter sk.
főtitkár
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