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1.   Az Intéző Bizottság hírei

Az MNASZ IB 2010. június 15.-i ülésén többek között az alábbiakról határozott.

a. Historic EB sportszakmai koordinátorának Barna Györgyöt nevezte ki.
b. Kinevezte a Gokart Munkabizottság tagjának Gáspár Istvánt.
c. RVSZ-től eltérően a Veszprém Rallye 1.0 szorzóval számít a bajnokság

eredményébe, a csökkentett versenytáv miatt.
d. 300.000,- Ft támogatást nyújt az IB az Intervenciós alapból a Rallyrádió

további 4 versenyen történő működéséhez..

 2.   A Titkárság hírei

a./  Felhívás az árvízkárosultak megsegítésére
A MOB és a Nemzeti Sportszövetség felhívással fordul minden hazai sportág
szövetségéhez és minden magyar sportolóhoz, hogy a lehetőségeikhez mérten
akár jelképes segítséggel járuljanak hozzá az árvíz elleni védekezéshez, ill. az
árvíz sújtotta területek károsultjainak megsegítéséhez. Olyan szolidaritásra és
összefogásra van szükség, amelyből a magyar sport nem maradhat ki.
Ezért kérjük a szövetségek vezetőit, hogy minden lehetséges eszközzel kérjék fel
igazolt sportolóikat, hogy a Duna Tv által működtetett segélyvonalon legalább ezer
forinttal járuljanak hozzá a károk enyhítéséhez.
A felajánlásokat a DUNA Televízió folyamatosan megjeleníti, ehhez szükséges az
összeg adományozójának adatait a DUNA Tv felé telefonon, vagy e-mail-ben
eljuttatni. Fontos, hogy a „SPORT” jelszó, és zárójelben a sportág megjelölése
minden esetben szerepeljen az adatok között! Az összeget banki átutalással vagy
sárga csekkes befizetéssel lehet a segélyszámlára küldeni. A felajánlással
kapcsolatos információt ld. lejjebb)
Az összefogás jegyében a Nemzeti Sportszövetség 1 millió forint, a MOB 5 millió
forint összeget ajánlott fel a segítségnyújtáshoz.
Ha bármilyen egyéb felajánlásotok van a segítségnyújtásra, azt kérem, jelezzétek
az nssz@nssz.hu vagy az arviz2010@mob.hu e-mail címen.

A DUNA Televízió segély felajánlással kapcsolatos információ:
Bediktálandó adatok:
Név:
Jelszó: „SPORT” (pl.: AUTOSPORT)
Cím:
Felajánlott összeg: (ajánlott min. összeg 1.000 Ft/fő)
Telefonszám: +36 1 489-18-88
e-mail cím: arviz@dunatv.hu
átutalással: Duna Televízió Zrt. MKB Bank HUF számlaszám:
10300002-20383170-49020078
EUR számlaszám:
10300002-20383170-48820019
IBAN:
HU37 1030 0002 2038 3170 48820019
Swift (bic) kód:
MKKB HU HB
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b./   FIA licenccel rendelkező magyar versenypályák
Hungaroring, grade1 érvényes:2012.07.16.
Nyírád, grade 6R érvényes: 2010.12.31.
Nyírád, grade 6A érvényes: 2010.12.31
Kecskemét grade C érvényes: 2013.05.11.

     c./  Nemzetközi versenyek bejelentési határideje
Ismételten felhívjuk a 2011-ben FIA nemzetközi versenyt rendezni
szándékozó tagjaink figyelmét, hogy az MNASZ felé bejelentéseiket
2010.07.12-ig tegyék meg.

      d./ A legutóbbi főtitkári körlevél megjelenése óta módosult:
- versenynaptár
- TR alapkiírás
- SBB kódex
A módosítások az MNASZ honlapján érhetők el.

         3.  Szakági Bizottságok hírei, közleményei

   a./ Rallye Sport Bizottság:

1. A Veszprém Rallye az eredeti időponton 2010. 07. 16-18-án
megrendezésre kerül. A hatósági engedélyek kései kiadása miatt a
hagyományos lőtéri gyorsasági szakaszok pótlása nem megoldható,
ezért a verseny rövidített távval kerül lebonyolításra és murva szorzó
nélkül kerül értékelésre az ORB részére, csökkentett nevezési díj
mellett.

2.  A Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally-n a Kuncz Dezső-Kemény
Zsolt versenyzőpáros balesetet szenvedett. Aggódó sporttársai
kórházban tett látogatásuk során átadták az abszolút helyezéssel járó
serlegeiket, ezért az RSB a Rally2 versenyzőit Fair Play díjban részesíti.
A díj a Karpackie-Groupama Rallye Bükfürdő futam rajtjánál kerül
átadásra.

3.  A Borsodban kialakult tragikus árvízi helyzetre való tekintettel, az
RSB iskolakezdéshez szükséges eszközökkel szeretné segíteni a
térség károsultjainak gyermekein, megkönnyítve ezzel a szeptemberi
iskolakezdést. A felhívás megtekinthető az RSB közleményei között.

               b./ Sportbírói Bizottság:

A június 16-i első törzskari értekezletet követően az SBB honlapjára
június 21-ig felkerül a Formula-1 Magyar Nagydíj egyes területeire
beosztott sportbírók névsora. Kérjük az érintett sporttársakat, hogy
kísérjék figyelemmel.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár


