
Budapest, 2010-10-18

10/2010. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

1. Az Elnökség hírei
Az Elnökség a 2010.10.12-i ülésén többek között az alábbiakról határozott:

- Az Elnökség a Szövetség tisztújító Közgyűlésének időpontját technikai
okok miatt megváltoztatta, és azt  2010. december 18-a, 10:00 órában
határozta meg.

2. A Titkárság hírei

a.) Nem hivatalos végeredmények
Értesítjük versenyzőinket, hogy az R2, AC, RC, AGYB, GO, Drag, Szlalom
nem hivatalos végeredményei felkerültek a honlapra.
Ezzel kapcsolatos észrevételeiket a közzététel után 14 napig tehetik meg
Szövetségünk Titkárságán.
Ezt követően a végeredmények jóváhagyásra, előterjesztésre kerülnek az
Elnökség felé.

b.) Információk a Közép-Európai Zónával kapcsolatosan
A Zóna honlapján (http://www.osk.or.at/content.php?p=5 ) 2010.10.14-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.
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).
CEZ DIJKIOSZTÓ
2010. évi CEZ díjkiosztó ideje 2010. november 20-a, helyszíne Krakkó,
Lengyelország.  Az ezzel kapcsolatos információk letölthetők itt:
http://www.mnasz.hu/letoltes/CEZ%20Agenda.pdf
A díjkiosztón az első helyezettek és egy-egy vendégük részvétele ingyenes, a
további résztvevőknek a helyszínen fizetniük kell. Esetleges szállásfoglalásra
a lengyel szövetség az itt található linket ajánlja:
http://www.pzm.pl/form/fiacez/
FIGYELEM ! A részvételi szándékot a jelentkezési lap elküldésével feltétlenül
jelezni kell, nem elegendő, ha valaki szállást foglal!
A jelentkezési lap letölthető itt:
http://www.mnasz.hu/letoltes/Registration%20form%20for%20the%20winners.
pdf

c./  Rekreációs Központ
A BMSK Zrt. (a Magyar Sport Ház üzemeltetője) felajánlja a tulajdonában lévő
Balatonszárszói Rekreációs Központ használatát csapatépítő tréningek,
kisebb oktatások, tanfolyamok és egyéb rendezvények megtartására, illetve
aktív pihenésre, kikapcsolódásra.
A Rekreációs Központ közvetlen vízparton található, 5 darab kétszobás
apartmannal és wellness részleggel rendelkezik.
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Az aktuális díjakról felvilágosítás kérhető:
Tarány Gabriella szervezési és üzemeltetési vezetőtől

 Tel: +36 1 460-6944, e-mail: gtarany@bmsk.hu

  d.) Auto-Motorsport EXPO 2010
A tavaly kísérleti jelleggel megrendezésre került Autósportexpo az idei évben
új néven és új helyszínen kerül megrendezésre a HUNGEXPO területén
november 12-14 között. A rendezvény jó fórum és alkalom lehet a 2011-es
versenyévadra szóló szponzori tárgyalások lefolytatására, illetve újabb
potenciális támogatók megnyerésére.
Minden sporttársat nagy szeretettel várnak a rendezvényre.
Bővebb tájékoztató:
Boncz Elek
SPORTIME Magazin
TOMASU Kft.
1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
Mobil: 20/458-5831
E-mail: bonczelek@sportime.hu
www.sportime.hu

           3.  Szakági Bizottságok hírei, közleményei

   a./ Autós Gyorsasági Bizottság / Gokart munkabizottság:
A 2010. évi autós gyorsasági és a 2010. évi gokart bajnokság díjkiosztójának
időpontja, helyszíne:

2010. november 13. 16:00 óra, Hungexpo 25-ös pavilon
A díjkiosztóról bővebb információ található az MNASZ honlapján a Sportágak -
> Gyorsasági -> Bizottsági közlemények menűpont alatt.

  b./  Terep-rallye szakág:
A Terep-rallye szakág az alábbi időpontban és helyszínen tartja az év végi
díjkiosztó ünnepségét:
Időpont: 2010. december 11. szombat 19 óra
Helyszín: Hungaroring

               c./  Orvosi Bizottság
Az FIA "H" függelék 2.sz. melléklete szerinti versenyfőorvosi minősítéssel az
alábbi tisztségviselők rendelkeznek:
Dr. Gorove László
Dr. Göndöcs Zsigmond

Faluvégi Péter sk.
főtitkár
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