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1./  Az Elnökség hírei 
      A soron következő elnökségi ülés 2009.10.20-án lesz, melyet követően  
      közlemény kerül kiadásra  
2./ Az Intéző Bizottság hírei 

- Az IB a 2009.10.13-i üléséről külön közleményt adott ki, mely megtekinthető  
a honlapon. Az ülésen a versenyek bejelentésével kapcsolatos előírások is módosításra 
kerültek. Az MNASZ általános előírásainak módosított változata 
és a módosított felelősségvállaló nyilatkozat már elérhető a honlapon. 

    -   Az IB a gokart munkabizottság tagjának kinevezte Guba István sporttársat. 
  
3./ A Titkárság hírei 

a./ Tájékoztató a bajnokságok végeredményének jóváhagyásáról 
Az MNASZ Titkársága ezúton tájékoztatja nevezőinket és versenyzőinket, hogy  
az MNASZ bajnokságainak eredménye az alábbi eljárási rend szerint kerülnek  
jóváhagyásra: 
Az adott szakág utolsó versenyét követően az MNASZ Titkársága a www.mnasz.hu honlapon 
közzéteszi az adott bajnokság nem hivatalos végeredményét.  
A közzétételről a honlapon közlemény is meg fog jelenni. 
A közzétételt követően 15 nap áll az érintettek rendelkezésére, hogy a 
közzétett nem hivatalos végeredménnyel kapcsolatos észrevételeiket eljuttassák az MNASZ 
Titkárságához. 
Ezt követően a bajnokság végeredménye benyújtásra kerül az Elnökséghez 
jóváhagyásra. 
Az Elnökségi jóváhagyás után a Titkárság közzéteszi a honlapon az adott bajnokság 
végeredményét.  
b./   FIA szakági díjkiosztók és továbbképzések 
2010. január 8-9-én kerül megrendezésre az FIA Off-Road Európa Bajnokság díjkiosztó 
ünnepsége és az Off-Road szeminarium. 
Az esemény helyszíne: Strasbourg, Franciaország 
 
2010. január 16-17-án kerül megrendezésre az FIA Rallye Európa Bajnokság és Európa Kupa 
díjkiosztó ünnepsége és a FIA Rallye szeminarium. 
Az esemény helyszíne: Brescia, Olaszország 
Érdeklődés esetén az MNASZ Titkársága tud a rendezvényekről részletes 
információt adni. 

      
c./    Zóna eredmények 
Ismételten felhívjuk a Zóna-versenyekben érintett sportolóink figyelmét, 
hogy az eredményekkel kapcsolatos kérdések, észrevételek beadásának végső határideje 
2009.november 1. (eredmények: http://www.osk.or.at/content.php?p=5 ) 
A  2009.évi Zóna-díjkiosztó helyszine és időpontja változatlan. 
2009.11.21. 19 óra, Budva, Hotel Maestral. 

      
d./ FIA Közgyűlés 
2009.október 23-án Párizsban kerül sor az FIA éves Közgyűlésére, ahol Herczeg Lajos    
képviseli Szövetségünket. 

      
e./ Jogtanácsosi szerződés felmondása 
Dr.Károlyí Attila a Szövetséggel kötött jogtanácsosi szerződését annak megkötése után 2        
héttel felmondta. 

 
4./ Szakági és egyéb Bizottságok hírei, közleményei 
      
      a./ Off-Road Bizottság: 

A bizottsághoz tartozó szakágak együtt tartják éves díjkiosztó ünnepségüket, 2009. 
november 28-29-én Zalakaroson, a Hotel Karos Spa-ban. 
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b./ Terep-rallye Bizottság 
 A szakág pályázatot írt ki a versenyeken a jövőben 
alkalmazandó GPS nyomkövető rendszerre, megtekinthető a szakági közlemények 
között.  
A szakági éves díjkiosztó 2009. november 7-én lesz a Hungaroringen.  
Előtte egész napos meghívásos verseny kerül megrendezésre, melynek kiírása 
rövidesen megtekinthető a szakági kiírások között. 

 
c./ Sportbírói Bizottság 

1. Az SBB dolgozik a bírói kódex módosításán, melynek jóváhagyása a soron 
     következő IB-n várható.  

Kérjük kísérjék figyelemmel a www.mnasz-sbb.hu honlapot is. 
                    2.  A 2009. október 15. és november15. közötti hazai versenyek versenyigazgatói: 

       
2009. 10.24-25. Autós Gyorsasági OB  Hungaroring Pintér Kálmán 

 
 
 
Faluvégi Péter sk. 
főtitkár 


