
Budapest, 2011-11-17.

11/2011. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

1. Az Elnökség hírei

a) Az MNASZ Elnöksége által előzetesen felhatalmazott három vezető
tisztségviselő 2012. január 31-ig kinevezte Botka Endrét a Rallye szakág
megbízott vezetőjévé.

b) Az MNASZ Elnöksége által előzetesen felhatalmazott három vezető
tisztségviselő az IB előterjesztése alapján a Rallye ORB, R2 Bajnokság,
Historic Bajnokság, valamint az ezekhez kapcsolódó Kupák
végeredményeit, az Autós Gyorsasági Országos Endurance Bajnokság,
az Autós Gyorsasági OB, valamint az ehhez kapcsolódó Kupák
végeredményeit, az Autocross Országos Bajnokság végeredményét, a
Terep-rallye Országos Bajnokság végeredményét és a Gyorsulási
Országos Bajnokság végeredményét jóváhagyta.
A határozatok megtekinthetők a honlapon.

2. Az Intéző Bizottság hírei

a) IB határozatok
Az Intéző Bizottság határozatai megtekinthetők a szövetség honlapján.

b) Az év autó és gokart versenyzője
Az IB az év autóversenyzőjének KÁRAI Tamás sporttársat választotta,
aki megnyerte az FIA Autocross Európa Bajnokságot.
Az IB az eredeti határozatát újra szavazva, az év gokart versenyzőjének
TÓTH Péter sporttársat választotta, aki a DD2 kategória bajnoka lett.

3. A Titkárság hírei

   a)         2012. évi bajnoki versenyek bejelentése
Felhívjuk tisztelt rendező tagjaink figyelmét, hogy a 2012.évi bajnoki
versenyek pótdíj nélküli bejelentési határideje az IB határozata
értelmében (mely megtekinthető a honlapon ) 2011. november 20.

   b) Zóna díjkiosztó
Tájékoztatjuk Tisztelt tagjainkat, hogy a Zóna díjkiosztó 2012. december
17-én lesz Szarajevóban.
A Zóna Trófeák helyezettjei értesítést kaptak a Titkárságon keresztül a
jelentkezési feltételekről.
Részletekről a titkárságon Gerlei Sándornál lehet érdeklődni.

   c) FIA Offroad díjkiosztó és szeminárium
Az FIA Offroad díjkiosztó és szeminárium 2012. január 13-14-én kerül
megrendezésre Rigában.

http://www.mnasz.hu/letoltes/IB hatarozat_2011_1027_net.pdf
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     d)      Nem hivatalos végeredmények a honlapon
Az alábbi bajnokságok nem hivatalos végeredményei kerültek fel a
honlapra:
- Gokart Országos Bajnokság nem hivatalos végeredménye
- Országos Szlalom Amatőr Bajnokság nem hivatalos
végeredménye
Az éves bajnokságok végeredményeivel kapcsolatos észrevételeket a
megjelenéstől számított 14 napon belül lehet megtenni.
Ezt követően a végeredményeket az Elnökség hagyja jóvá.

e) Februártól ismét sportjog – nem csak jogászoknak
Budapest belvárosában 2012. februárban is indul a jogi szakokleveles
sportszakember, és a sportjogi szakjogász képzés a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem jogi karán. (Az előző évfolyam most szeptemberben indult, és
szakszövetségi főtitkárok, élsportolók, közhivatalnokok járnak rá)
Kiknek szól a képzés? Sportmenedzsereknek, szakedzőknek, kommunikációs
szakembereknek (pl. fotóriporter), igazgatásszervezőknek, jogászoknak,
közgazdászoknak, humán erőforrás menedzsereknek, rekreációs
szakembereknek.  (a jelentkezéshez szükséges alapvégzettségről vö.
289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet 4. sz. Melléklet)
A sportjogi szakirányú képzés célja, hogy
− a hallgatók megismerjék a sportjog, illetve sportigazgatás területének
jogalkalmazási folyamatait, gyakorlatát,
− és ezáltal képesek legyenek a sportigazgatás, sportmenedzsment során
felmerülő jogi kérdéseket érdemben kezelni, a jogszabályi környezet
ismeretében.
Jelentkezni 2011. december 1-ig 20% kedvezménnyel lehet. Azután teljes
áron december 15-ig fogadjuk a jelentkezéseket. Űrlap és információk
letölthetők a www.jak.ppke.hu/deak  internetes oldalról.

f) Uniós pályázati lehetőségek
A Nemzeti Sportszövetség 2011. november 23-án. 14:00 órakor
“Uniós pályázati lehetőség sportegyesületeknek “ címmel konferenciát
szervez.
Helyszín: Magyar Sport Háza, földszinti konferencia terem
Cím: 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a visszajelzéseket az
nssz@nssz.hu e-mail címre vagy a 460-6830-as telefonszámra 2011.
november 21-ig várják.

http://www.jak.ppke.hu/deak
mailto:nssz@nssz.hu
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4. Bizottságok közleményei

a)      Autós Gyorsasági Bizottság
Díjkiosztó
Az Autós Gyorsasági szakág éves díjátadó gálája 2011. december 3-án,
17 órakor lesz, a Hotel Ramada Resort Budapest, Amazonas termében.
(Cím: 1044 Budapest, Íves út 16.).

b)      Gokart szakági Bizottság
Díjkiosztó
A Gokart szakág díjkosztójára 2011. december 17-én, a Dabas Motelben
kerül sor.

c) Rallye szakági Bizottság
Díjkiosztó
A Rallye szakág díjkosztójára 2011. december 04-én, a Lurdy Ház-ban
kerül sor.

d)      Szlalom díjkiosztó
Az Országos Szlalom Amatőr Bajnokság díjkosztójára 2011. december
10-én, Kecskeméten kerül sor.

Faluvégi Péter sk.
főtitkár


