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1. Az Elnökség hírei
Az Elnökség a beérkezett javaslatokat figyelembe véve módosította a
korábban beterjesztett Alapszabály módosítási javaslatot. Az új javaslat
megtekinthető a honlapon, illetve tagszervezeteink részére kiküldésre is
kerül.

2. Az Intéző Bizottság hírei
Az Intéző Bizottság legutóbbi, 2012.10.16-i üléséről a határozatok
megtekinthetők a honlapon.

3. A Titkárság hírei

a) Az MNASZ rendkívüli Közgyűlése
Felhívjuk tisztelt tagjaink figyelmét, hogy a kiküldött Közgyűlési anyagok az
alábbi szervezetektől átvétel hiánya maiatt visszaérkeztek az MNASz-hez:
- Racing Team Sportegyesület           székhelyre kipostázva ismét

Az alábbi szervezetek az MNASZ Titkárságán vehetik át az anyagot:
- Sportevo Kft. 
- Vadász Racing Team Kft. 
- Budapesti Rendészeti Sportegyesület
- BV Motorsport Egyesület
- Krupa Sport Egyesület
- Totalhitel.hu Rallye Team Szabadidő SE
- C.R.G. Gokartsport Egyesület
- Delta Speed Wheel SE
- Eta-Food Kft.
- Mátra Motorsport Kft.
- Ország Zsolt Racing Team Autósport Egyesület
- Scuderia Coppa Amici Klasszikus Autók SE

Kérjük tisztelt tagjainkat, hogy a hamarosan kiküldésre kerülő módosított
Alapszabály tervezet miatt ismételten kísérjék figyelemmel a levelezési
címükre érkező küldeményeket.

b) Zóna eredmények
Felhívjuk tisztelt versenyzőink figyelmét, hogy a CEZ bajnokságok
eredményei megtekinthetők az alábbi linken:
http://www.osk.or.at/?p=/FIA%20CEZ/Results%20CEZ
Kérjük, ha észrevételük van az eredményekkel kapcsolatban, azt jelezzék
az MNASZ Titkársága felé 2012.10.26-ig.

http://www.osk.or.at/?p=/FIA%20CEZ/Results%20CEZ
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c)  2012. évi szakági díjkiosztók
Offroad szakág: 2012.11.24. Siófok, Hotel Azúr
Drag és Drift szakág: 2012.11.24. Budapest, Dunán egy hajón
Gokart szakág: 2012.12.08. Kecskemét, Gokart stadion

d) Gratuláció
Az FIA Offroad Bizottsága értékelte az idei rallycross és autocross
Európa-bajnoki sorozatot. Örömünkre szolgál, hogy amellett, hogy az
autocross EB futamok sorában a nyirádi versenyt az ötödik helyre sorolták,
a magyarországi, szintén a Nyirád Motorsport kft. rendezésében
lebonyolított rallycross Európa-bajnoki futam a legmagasabb pontszámot
kapta, vagyis elnyerte az Év versenye kitüntető címet.
Ezúton is gratulálunk az EB-futamok szervezésében, lebonyolításában
közreműködő valamennyi sporttársunknak.

e) Nem hivatalos végeredmények
Felkerültek az MNASZ honlapjára az alábbi bajnokságok nem hivatalos
végeredményei:
- www.castrolmintabolt.hu Autocross Országos Bajnokság 2012. évi

nem hivatalos végeredménye
- www.castrolmintabolt.hu Rallycross Országos Bajnokság 2012. évi

nem hivatalos végeredménye
- Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2012. évi nem

hivatalos végeredménye
- Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Endurance Bajnokság 2012.

évi nem hivatalos végeredménye
- Seat Leon Kupa 2012. évi nem hivatalos végeredménye
- RRC Suzuki Kupa 2012. évi nem hivatalos végeredménye

f) FIA dopping-ellenes tréninganyag
Mindenki számára elérhető az alábbi linken az FIA dopping-ellenes
tréninganyaga, mely a doppingellenőrzési alapismereteket hivatott széles
körben elterjeszteni a sportolók és autósportban érintettek körében.
A tréninganyag és teszt egy előzetes, gyors regisztrációt követően 5
nyelven áll az érdeklődők rendelkezésére, teljesítése körülbelül 30
percet vesz igenybe.
Direkt link: https://racetrue.fia.com
FIA anti-dopping oldala:
http://www.fia.com/en-GB/sport/anti-doping/Pages/index.aspx
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