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FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL 
2015. november 4. 
 
 
1. Elnökségi ülés határozatai  

Felkerültek honlapunkra az MNASZ Elnökség 2015. november 3-án megtartott 
ülésének határozatai. 
A határozatok letölthetőek: 
http://www.mnasz.hu/uploads/documents/17/elnoksegi_hatarozatok_20151103.pdf 

 
2. Felügyelő Bizottság határozatai 

Felkerültek honlapunkra az MNASZ Felügyelő Bizottságának határozatai. 
A határozatok letölthetőek: 
http://www.mnasz.hu/uploads/documents/20/felugyelo_bizottsag_hatarozatai_1_5.pdf 

 
3. CEZ díjkiosztó  

A CEZ díjkiosztót rendező ország szövetsége a mai napon megküldte a rendezvény 
információs anyagát, amely tartalmazza a rendezvényen történő részvétellel 
kapcsolatos teendőket. 
A díjátadó ünnepség 2015. december 12-én, szombaton, Zágrábban, a Westin 
Hotelben kerül lebonyolításra.  
A részvételi regisztrációval, hotel foglalással és a rendezvény helyszínével kapcsolatos 
további információ a http://fiasrc-zagreb.com/cez/ linkről tölthető le. 
  

4. CEZ nem hivatalos eredmények  
 

A CEZ 2015. évi bajnokságainak nem hivatalos eredményei a CEZ tikárság honlapján az 
alábbi linken érhetők el. Az eredményekkel kapcsolatos kifogást 2015. noveber 15-ig 
lehet bejelenteni.  
www.cez-motorsport.com. 
 
Kérjük Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy az eredményekkel kapcsolatos kifogásaikat az 
MNASZ Titkárságára mielőbb, de legkésőbb 2015. november 13-ig küldjék be. 
Bejelentés hiányában a nem hivatalos eredmények 2015. november 16-án véglegessé 
válnak és ezen eredmények alapján kapják meg a díjazottak a díjakat a Zágrábban 
2015. december 12-én sorra kerülő díjátadó gálán. 
 

5. Tóth Attila CEZ éves értékelése 
 

Tájékoztatjuk ebben a témában megszólaló Tisztelt Tagszervezeteinket és 
Sportbarátainkat, hogy a CEZ Rallycross 2015. évi bajnokságának nem hivatalos 
eredményét a CEZ titkárság, a verseny rendezőktől rendelkezésre bocsátott hivatalos, 
az adott versenyek Felügyelő Testülete által igazolt eredménylisták alapján állapította 
meg és tette közzé.  
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A Máriapócsi CEZ futam STC + 2000 kategóriában az értékelésben az itt letölthető, a 
verseny Felügyelő Testülete által igazolt és a szakágvezetés által leadott eredmény-
listát vette figyelembe a CEZ titkársága. 
 
Tóth Attila kérelmezte a Máriapócsi futam Magyar Bajnoki értékelés szerinti 
eredményének a CEZ értékelésben történő elismerését. A verseny Felügyelő Testülete 
a módosított eredményt és a módosítást indokló határozatot a mai napig nem küldte 
meg mivel az MNASZ Licenc szabályzata alapján napi licenc nem jogosít nemzetközi 
versenyen való részvételre. 
  
A módosított dokumentumok hiányában nincs mód a CEZ értékelés módosítását 
kérelmezni. 
 
Ezen ügylet kapcsán felhívjuk Tisztelt Tagszervezeteink figyelmét, hogy a versenyek 
helyszínén és ne hónapokkal az eseményeket követően tisztázzák az eredményekkel, 
illetve bármilyen a versennyel kapcsolatos problémákat. A CEZ Titkárság tájékoztatása 
alapján erre a nem hivatalos eredmények érvényesítését követően már nincs jogi 
lehetőség. 

 
6. Magyar Bajnokság Eredményei  

 
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy az MNASZ bajnokságainak nem 
hivatalos végeredménye az MNASZ honlapján, az „Eredmények” menüpont alatt, 
szakáganként megtekinthetőek. 
 
Kérjük Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy az eredményekkel kapcsolatos kifogásaikat az 
MNASZ Titkárságára legkésőbb 2015. november 15-ig küldjék be. 
Bejelentés hiányában a nem hivatalos eredmények véglegessé válnak és további 
észrevételeket nem lehet érvényesíteni. 

 
 

 
Herczeg Lajos sk. 
Főtitkár 
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