
Budapest, 2010-09-16

9/2010. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

1. Az Elnökség hírei
Az Elnökség a 2010.09.14-i ülésén többek között az alábbiakról határozott:

- A Szövetség tisztújító Közgyűlésének időpontját 2010. december
11-ben határozta meg.

- A Közgyűlés időpontjának közzétételétől kezdve tagfelvételi
moratóriumról döntött.

2. Az Intéző Bizottság hírei

Az IB legutóbbi közleménye megtalálható honlapunkon.

3. A Titkárság hírei

a.) FIA események időpontjai
- FIA Közgyűlés: Párizs, 2010. november 3-5.
- FIA Off-Road díjkiosztó és szeminárium: Osló, 2011. január 8.
- FIA Historic díjkiosztó és szeminárium: Milanó, 2011. február 11-

12.
- FIA CEZ díjkiosztó: Krakkó, 2010. november 20.
- FIA CEZ Off-Road megbeszélés: Bécs, 2010. október 21.

b.) Dopping-vizsgálat külföldi versenyen
A dopping szabályzattal összhangban értesítjük versenyzőinket, hogy
amennyiben egy magyar licenccel rendelkező versenyzőt külföldön zajló
eseményen dopping-vizsgálatra választanak ki, azt a versenyző köteles
a verseny után legkésőbb három nappal jelezni az MNASZ felé. A
vizsgálat eredményét az FIA közvetlenül a Szövetség felé továbbítja,
amely a későbbiekben felelősséggel tartozik azért, hogy az
eredményekről a versenyző is értesüljön.

c.) A legutóbbi Főtitkári körlevél megjelenése óta módosult:

- Versenynaptár
- MNASZ szakági-  és sportbizottságainak tagjai
A módosítások az MNASZ honlapján tekinthetők meg.

d.) Információk a Közép-Európai Zónával kapcsolatosan
A Zóna honlapján (http://www.osk.or.at/content.php?p=5 ) 2010.09.14-
én frissültek a bajnokságok állásával kapcsolatos információk. Felhívjuk
valamennyi érintett versenyzőnk figyelmét, hogy figyelmesen
tanulmányozzák azt. A módosítások, kérdések elküldésének végső
határideje 2010. október 25, mert az eredmény november 1-étől
véglegessé válik.

http://www.osk.or.at/content.php?p=5
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A Zóna Titkárság kifejezett kérése, hogy az észrevételeket az
ASN-en keresztül, nevezetesen az MNASZ Titkárságán keresztül
jutassuk el.
Kérjük, hogy kérdés, probléma esetén keressék Gerlei Sándort
(mnasz@mnasz.hu).
 2010. évi CEZ díjkiosztó ideje november 20-a, helyszíne Krakkó,
Lengyelország. A részletekkel kapcsolatosan a lengyel
szövetségtől hamarosan megkapjuk az információkat, amit
haladéktalanul közzéteszünk.
A Zóna ülésen bejelentették, hogy a podgorica-i (MNE),
2010.10.16-17-i pályaverseny elmarad.

e.) Ideiglenes eredmény
Értesítjük versenyzőinket, hogy a Murva Rallye Kupa ideiglenes
eredménye felkerült a honlapra.
Ezzel kapcsolatos észrevételeiket 2010.09.30-ig tehetik meg
Szövetségünk Titkárságán.
Ezt követően a végeredmény jóváhagyásra előterjesztésre kerül
az Elnökség felé.

f.)  Nagy Sportágválasztó
A Sportime Magazin a 3D Racing Autósport Egyesülettel közösen
lehetőséget kapott a MERKAPT MARATON SE szervezésében
évek óta nagy sikerrel bonyolított NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ
elnevezésű rendezvénysorozat keretében egy autósport szekció
megszervezésére és bemutatására. A rendezvénysorozat
legnagyobb állomása 2010. szeptember 17-18. között kerül
lebonyolításra Budapesten a MERKAPT SE X. kerületi
sporttelepén melyre közel 20000 látogató várható a két nap
során.
A 2010-es Budapesti  őszi Nagy Sportágválasztó újdonsága

a technikai sport szekció lesz!
A többi sportághoz hasonlóan az autósport (rally, rallycross,
autocross, tereprally) szakágait egy már elkészült murvás talajú
bemutató pályán (a jobb oldali ülésben) próbálhatják ki, illetve
láthatják mozgás közben az érdeklődők, míg a gokart és az autós
gyorsasági szakágak részére statikus bemutató lehetőség lesz.

 Email: info@sportime.hu   http://www.sportime.hu
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