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11/2013.sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL
1. Az Elnökség hírei

Az Elnökség 2013.11.15-én elektronikus úton hozott határozata megtekinthető a
honlapon.

2. Az Intéző Bizottság hírei
Az IB legutóbbi ülésének határozatai és a lezárt elektronikus határozatok megtekinthetők a
honlapon.

3. A Titkárság hírei
a) Titkárság nyitvatartása

Annak érdekében, hogy a kötelező adminisztrációs előírásoknak is eleget tehessen a Titkárság,
kérjük tagjainkat, versenyzőinket, hogy minden esetben vegyék figyelembe a Titkárság
ügyfélfogadási rendjét, külön kérjük, hogy az ügyintézési szünnapokat tartsák be.

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: ügyintézés szünetel
Kedd: 9:00 - 12:00 és 13:00-15:00 óra között
Szerda: ügyintézés szünetel
Csütörtök: 9:00 - 12:00 és 13:00-16:00 óra között
Péntek: 9:00 - 13:00 óra között

b) 2014.évi versenyek bejelentése – SÜRGŐS !
A 2014.évi versenyek rendezői részére e-mail-ben kiküldésre kerültek a bejelentéshez
szükséges dokumentumok, melyek visszaküldési határideje - szakági javaslattal együtt -
2013.szeptember 30-ig volt.
Kérjük rendezőinket, hogy aki még nem jeletette be 2014.évi versenyét, haladéktalanul tegye
meg.

c) TUE változások – FONTOS !
Az FIA Orvosi ügyekért és dopping-ellenes tevékenységért felelős hivatalának vezetője
tájékoztatja a országok nemzeti autósport szövetségeit és versenyzőit a 2014 Január elsejétől
életbe lépő Gyógyászati Célú Mentesség kérelmezésének változásával kapcsolatban:
Mindazon versenyzők, akik a 2014-es, FIA által elfogadott naptárban szereplő versenyek
bármelyikén részt kívánnak venni, a Gyógyászati Célú Mentesség iránti kérelmüket (TUE-
kérelem) közvetlenül az FIA TUE Bizottságához kötelesek benyújtani. Az FIA felhívja a
versenyzők figyelmét, hogy jövő év elejétől az egyes országok nemzeti anti-dopping ellenes
ügynökeségei felé benyújtott kérelmeket nem áll módjukban figyelembe venni, azok elbírálására
nem kerülhet sor. Kérünk minden érintettet, hogy a fenti változásoknak megfelelően, a
legnagyobb körültekintéssel készüljön fel a következő évi szereplésre.

d) Országos Bajnokságok nem hivatalos végeredményei
Felkerültek a honlapra az alábbi 2013 évi Országos Bajnokságok nem hivatalos
végeredményei:
Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság
Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Endurance Bajnokság
Lotus Ladies Kupa
RRC Suzuki Kupa
Rallycross Országos Bajnokság
Autocross Országos Bajnokság
Amatőr Országos Szlalom Bajnokság
Amennyiben az eredményekkel kapcsolatban észrevételük van, azt kérjük 2013. november 28-
ig írásban jelezzék a Titkárság felé, ezt követően a fenti eredmények véglegesítésre kerülnek.

Ugyancsak felkerült a honlapra:
Országos Rallye Bajnokságok (ORB, R2, Historic) nem hivatalos végeredményei
Terep-rallye Országos Bajnokság nem hivatalos végeredményei
E két bajnokság eredményeivel kapcsolatos észrevételeket 2013.12.06-ig kérjük jelezni a
Titkárság felé.
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e) FIA Zóna díjkiosztó
A 2013.évi Zóna Bajnokság díjkiosztója 2013. december 14-én Trevisoban (Olaszország)
lesz.

     A részletekről a Titkárságon Gerlei Sándor ad felvilágosítást.

f) Frissülések a honlapon
- FIA Technikai Szabályok 255A. fejezet: Különleges szabályok Super 2000 (Rallye) /
WRC-k számára
- Országos Bajnokságok nem hivatalos végeredményei

  - Figyelem ! A 2014-es teljesen megújított FIA Nemzetközi Sportkódex megtalálható az     
FIA honlapján. A szabályzat magyarra fordítás folyamatban van, hamarosan megjelenik a
honlapon.

g)     A legnépszerűbb sportoló 2013
Idén ötvenhatodik alkalommal kerül megrendezésre a Sportcsillagok Gálaestje, melyen a
sportújságírók szavazatai alapján az év legjobb sportolóit díjazzák.
A rangos eseményen a szurkolók is szerephez jutnak, szavazatukkal segíthetik kedvencüket
a legnépszerűbb sportoló cím elérésében.A listán, melyet a sportújságírók állítottak össze,
több autóversenyző neve is szerepel.
Szavazni lehet a Facebook/sportcsillagok oldalon, a közönség szavazás-ra kattintva.
Kérjük az autósport rajongóit, szavazatukkal segítsék a kiválasztást.

h) Díjazott a Rallycross EB sorozat
A 2013. évi Rallycross EB „Az év európai versenysorozata” kitüntető címet nyerte el a
Kölnben rendezett Professzionális Motorsport Expo-n. A sorozat része volt a nyírádi EB
futam is.
Gratulálunk a sorozat promoterének, az IMG-nek és a hazai futam rendezőjének, a Nyírád
Motorsport Kft-nek.

i) Az év versenyzői
 Az intéző Bizottság döntése alapján:

- az év autóversenyzője: Szabó Krisztián, Autocross Európa-bajnok (Buggy1600
kategória)

- az év gokartversenyzője: Kancsár Ferenc, a Rotax Grand Final DD2 -
8.helyezettje

Faluvégi Péter sk.
főtitkár


