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1.   Az Elnökség hírei

Az Elnökség legutóbbi ülésén tárgyalta a 2010 évi Autocross EB helyzetét
és örömmel állapította meg, hogy a verseny előkészítése a Kapitány AMSE
által megkezdődött, a kiírás hamarosan megjelenik.
Az Elnökség az Autocross EB szövetségi koordinátorának Cselényi Balázst
nevezte ki.

2.   Az Intéző Bizottság hírei

Az Intéző bizottság elgutóbbi ülésén a 2010. évi Allianz Historic Rally EB
futam szövetségi sportszakmai előkészíítésére az alábbi bizottságot hozta
létre: 
vezető:  Barna György

      tagok:   Oroszlán László, Kassai András, Sándor István, Cselényi Balázs
.
 3.   A Titkárság hírei

a./  Balesetek jelentése
Az FIA Biztonsági Bizottsága felhívta a figyelmet, hogy az FIA Bajnokságokhoz
hasonlóan az ASN bajnokságok futamai során esetlegesen bekövetkező súlyos
és halálos balesetekről is ki kell tölteni és el kell küldeni az "FIA Baleseti
jelentés" kérdőívet.
A Titkárság felkéri a versenyigazgatókat, hogy ilyen események bekövetkezése
esetén azt a vonatkozó MNASZ előírások szerint külön jelentsék, továbbá az
FIA kérdőívet töltsék ki és jutassák el a Titkárságra. A kitöltéshez a Szövetség
sporttitkára nyújt segítséget, a kérdőív-formanyomtatványt is tőle lehet kérni. A
versenyigazgatók szives együttműködését előre is köszönjük.

b./ Zóna értekezlet
     A Zóna Titkárság következő ülése 2010. 09.15-én Prágában lesz megtartva.

Kérjük, hogy amennyiben a jövőre vonatkozó szabályalkotási javaslatuk lenne a
szakágaknak, azt 2010. 08.25-ig küldjék meg a szövetség Titkárságára.

      c./ OSEI közlemény / Sportorvosi előjegyzési rendszer
Az OSEI vezetősége által Szövetségünkhöz küldött tájékoztatóban az
alábbiakra hívják fel a figyelmet.
Kérik, hogy a sportorvosi vizsgálatokra az előjegyzéseket 2010. július 1. után
kizárólag a www.osei.hu vagy a www.sportkorhaz.hu honlapokon
szíveskedjenek megtenni az egyesületek, versenyzők.
Tájékoztatnak, hogy a www.sportorvos.hu web oldal magántulajdon, ezért nem
áll módukban a felületre rálátni, az ezen az oldalon történt előjegyzések nem
validak, tehát nem élők.
A 2010. június 1. után történt előjegyzéseket is tisztelettel kérik újra
megerősíteni a rendszerben történt változások miatt.

http://www.osei.hu/
http://www.sportkorhaz.hu/
http://www.sportorvos.hu/
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Sportolóink természetesen továbbra is igénybe vehetik a SYMA csarnok
területén működő sportorvosi szolgáltatást, melyet az Oxyteam biztosít. A
részletekről az MNASz honlapján találhatók információk. (Közlemény
sportorvosi vizsgálatról)

          d./ Pirelli Star Driver program
2011-től elindiul a Pirelli Star Driver (PSD) program a rallyban,
részletekről, nevezésről az RSB ad később tájékoztatást.

       e./ A legutóbbi főtitkári körlevél megjelenése óta módosult:
- Versenynaptár
- Technikai felügyelői névjegyzék
- MNASZ szakági és sportbizottságai, tagjai
A módosítások az MNASZ honlapján érhetők el.

         4.  Szakági Bizottságok hírei, közleményei

   a./ Autós Technikai Bizottság:
Az FIA az OMP HTE_ONE típusú AS.001.09 homológszámmal
rendelkező ülésének homológizációját biztonsági okokból azonnali
hatállyal visszavonta.
A jelzett ülés semmiféle eseményen nem használható.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár

http://www.mnasz.hu/mnasz.php?id=1&archiv=1&hid=4974
http://www.mnasz.hu/mnasz.php?id=1&archiv=1&hid=4974

