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11/2010. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

1. Az Intéző Bizottság hírei

Az IB legutóbbi (2010.11.16.) ülésén megválasztotta az Év női és férfi
autóversenyzőjét, illetve az Év gokart versenyzőjét.
Az Év női autóversenyzője: PIKÓ Zsuzsa (ASI Rallye Club)
Az Év férfi autóversenyzője: MICHELISZ Norbert (Zengő Motorsport kft.)
Az Év gokart versenyzője TUZSON Attila (2005-Visual SE)

2. A Titkárság hírei

a.) Hivatalos végeredmények
Értesítjük versenyzőinket, hogy az ORB, R2, Historic, AC, RC, AGYB, GO,
Drag, Szlalom végeredményei hivatalossá váltak.
Az IB döntése alapján a Historic Rallye Bajnokság eredménye, mely jelenleg
látható a honlapon, ebben a formában végleges.

b.)  Versenynaptár
Az IB soron következő, november 30-i ülésén foglalkozik a 2011-es
versenynaptár elfogadásával. Felkérjük azon tagjainkat, akiknek
versenybejelentéssel kapcsolatos hátralékuk, hiányosságuk van, azt
november 29-ig pótolják!

c.)  Tagjaink az egyes FIA bizottságokban
Az FIA Közgyűlésén az alábbi sporttársak kerültek megválasztásra az egyes
FIA Bizottságok tagjaivá:

 CIK Végrehajtó Bizottság: Herczeg Lajos
FIA Pálya Bizottság: Faluvégi Péter

 FIA Terep-rallye Bizottság: Faluvégi Péter
 FIA Historic Bizottság: Barna György

       d.) Közgyűlési anyagok
A Titkárság a 2010. évi Közgyűlés anyagait a mai napon adta postára.
Kérjük tagjainkat, kísérjék figyelemmel azok megérkezését. A tagok által át
nem vett és visszaérkezett anyagokról honlapunkon adunk tájékoztatást.

              e.)   Tájékoztató a 2010. december illetve 2011. január hónapban rendezendő
külföldi eseményen induló versenyzők részére

Ügyintézés 2010. év végéig
Azon sporttársak részére, akik ilyen irányú igényeiket még 2010. év végéig
lebonyolítják, és 2010-ben érvényes versenyzői és nevezői licenccel rendelkeztek,
a nevezői és versenyzői licenc érvényességét ideiglenesen 2011. január 31-ig
térítésmentesen meghosszabbítjuk új, 2011. január 31-ig érvényes licenckártya
kiadásával. A versenyzői licenc ilyen ideiglenes meghosszabbításának feltétele,
hogy a licenckérelemkor benyújtott sportorvosi vizsgálat 2011. január 31-ig
érvényes legyen. Amennyiben az orvosi igazolás érvényessége ezen időszak alatt
lejár, ÚJ ORVOSI igazolást kell beszerezniük, mely azonban a 2011-re
esetlegesen kibocsátott licencnek amúgy is feltétele.
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Ügyintézési idő és pénztári nyitvatartás:
Hétfő: 9:00 - 15:00
Kedd: 9:00 - 15:00

Szerda: -
Csütörtök: 9:00 - 15:00
Péntek: 9:00 - 12:00

A licencek ügyintézésének határideje: 2010. december 20.

Szeretném felhívni figyelmüket, hogy az MNASZ Titkársága 2010.
december 24. és 2011. január 3. között zárva tart.

A Szövetséggel szemben fennálló tartozással rendelkező tagok/nevezők
részére a licenc hosszabbítást nem áll módjában a Titkárságnak elvégezni.

Ügyintézés 2011. január 3-a után
2011. évre új licencet kell váltania, mind az MNASZ tagszervezetnek, mind
a versenyzőnek.

Az MNASZ tagszervezete részéről benyújtandó:
- nevezői licencigénylő
- tagdíj
- nevezői licenc díja
- APEH + VPOP "0"-ás igazolás (Lehetőleg együttes adóigazolás
formájában.)

A Versenyző részéről:
- versenyzői licencigénylő lap - MNASZ tag bélyegzőjével, aláírásával
- licencdíj
- éves hazai biztosítási díj
- külföldi versenyzés idejére vonatkozó BBP biztosítás

Fizetendő díjak
- a 2011-es díjtáblázat szerint:

A díjakat – a biztosítás kivételével – lehetőség szerint kérjük, átutalással
szíveskedjenek kiegyenlíteni. Bankszámlaszámunk: 12001008-00103962-
00100004.
A biztosítási díjakat csak készpénzben az MNASZ Titkárságán lehet
kiegyenlíteni.

Egyéb általános információk

Sportorvosi és terheléses vizsgálatok
A 2011. év január hónapban versenyre utazó sportolók esetében a licenc
2011. január 31-i érvényességgel kerül kiállításra, a 2010. évben kiállított
sportorvosi igazolás érvényességének figyelembevételével.
A 2010. október 31. előtti sportorvosi igazolásokat 2011.01.31-ig, míg az
október 31-ét követő igazolásokat a kiállítástól számított egy évig tudjuk
érvényesnek tekinteni.
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A 2011. évben kiállított sportorvosi vizsgálat alapján a licenchosszabbítást
díjmentesen végezzük el.

Kérjük azokat a 45 év feletti versenyzőket, akiknek a terheléses vizsgálat
érvényessége a 2010. évben lejár (ez 2 évig, max. dec. 31-ig érvényes) vagy
először esedékes, azok a terheléses vizsgálatot is végezzék el.

Szabályismereti vizsga
A rallye és terep-rallye szakágakban, akinek 2010. évben lejár a szabályismereti
vizsga érvényessége, illetve a gyorsasági szakág területén minden versenyzőnek
2011-ben szabályismereti vizsgát kell tennie (miután hazaérkezik). A sikeres
vizsga, illetve az egyéb licencfeltétel(ek) teljesítését követően hosszabbítható meg
a licence.

Kérjük, hogy a licencigényléseket minél hamarabb nyújtsák be, hogy az
ügyintézést elkezdhessük. Annak érdekében, hogy ne alakuljon ki várakozás,
kérjük előzetesen egyeztessenek a titkárságon Jeges Erika, vezető ügyintézővel
(vezugyint@mnasz.hu Tel.: 460-6875, 30/6960369).

3.    Szakági Bizottságok hírei, közleményei

a.) Off-Road szakág:
A 2010. évi Off-Road (Autocross, Rallycross) országos bajnokságok
díjkiosztójának időpontja, helyszíne:

2010. november 27. 19:00 óra, Zalakaros, MenDan Hotel

Faluvégi Péter sk.
főtitkár

mailto:vezugyint@mnasz.hu

