
Budapest, 2012-02-17

2/2012. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL
1. A Titkárság hírei

a) Licenc beadási határidő
Ezúton is felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy az IB határozata alapján
a licencek pótdíjmentes beadási határideje

2012. március 15.

b)   Sportorvosi és a 45 év feletti versenyzők terheléses orvosi  vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy licencek kiadásának feltétele az érvényes
sportorvosi igazolás, valamint, hogy a 45 év feletti sportolók esetében az
érvényes terheléses EKG vizsgálati eredmény. A vizsgálat eredménye 2
évig érvényes.
A sportorvosi vizsgálatra és a terheléses EKG vizsgálatra a területileg
illetékes sportorvosnál, vagy a Budapesti Sportkórházban (Budapest XII.,
Győri út 17-19., 10.épület, kardiológia; tel: 488-6100/120 mellék), lehet
jelentkezni hétfőtől péntekig, 8:00 és 14:00 óra között.

c) Versenynaptár
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2012. évi versenynaptárt 2012.02.29-ig
véglegesíti az Intéző Bizottság.
Kérjük rendezőinket, hogy a hiányzó adminisztratív feltételeket mielőbb
pótolják.

d) Az FIA 2012. évi Közgyűlése és Díjkiosztója
Az FIA 2012. évi Közgyűlése és Díjkiosztója 2012. december 3-7. között
kerül lebonyolításra Törökországban.

e) Frissülések a honlapon
- Drag Országos Bajnokság 2012. évi alapkiírása
- Terep-rallye Országos Bajnokság 2012. évi alapkiírása
- Autocross Országos Bajnokság 2012. évi alapkiírása
- Rallycross Nyílt Országos Bajnokság 2012. évi alapkiírása
- Rallye Versenyek Szabályai 2012. évi alapkiírása
- Országos Amatőr Szlalom Bajnokság 2012. évi alapkiírása
- MNASZ Díjtételek
- MNASZ szakági és sportbizottságai,valamint munkabizottságai
- MNASZ regisztrációs szabályzat - kivonat az MNASZ általános

előírásaiból
- Az MNASZ általános előírásai 2012
- Sportfelügyelők működési kódexe 2012
- Sportbírók általános működési kódexe 2012
- Egyes technikai szabályok és gépkönyvezési időpontok
- Biztosítási információk 2012
- Sportfelügyelői névjegyzék 2012
- 2012. évi Rallye szabályismereti vizsgaszabályzat és

vizsgaidőpontok
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f) Rallye szakágvezető jelölés
Felhívjuk a rallye szakágban érintett rendező/nevező tagegyesületeink
vezetőinek figyelmét, hogy kiküldésre került a rallye szakágvezető jelöléssel
kapcsolatos levél és jelölő lap.
A jelölés visszaküldésének határideje:

2012. február 24.
Kérjük, hogy a levél megérkezését kísérjék figyelemmel és az abban
foglaltakat tartsák be.

g) Média akkreditáció
Fekerült a honlapra a Média akkreditációs tájékoztató.

h) Sporttudomány az egészség és a teljesítmény szolgálatában
2012. május 24-26. között kerül megrendezésre a IX. Országos
Sporttudományi Kongresszus, a Szegedi Tudomány Egyetemen.
Jelentkezési tudnivalók az MSTT honlapján olvashatók
(www.sporttudomany.hu) .
Jelentkezési határidő: 2012.03.20.

2.Bizottságok közleményei
 
    a) Autós Gyorsasági Bizottság

A 12/2011 számú Főtitkári körlevélben megjelent helyett ez az érvényes!

VERSENYZŐI LICENC FELTÉTELEK 2012. AGYOB
Versenyzői licencek

A licencek kiváltásának korhatára az FIA előírásai szerint.
Egyedi esetben 12 éves kortól licenc adható, abban az esetben, ha ezt az
AGYB javasolja és az MNASZ Intéző Bizottsága által erre kijelölt bizottság
által előírt feltételek teljesülnek.
(12 – 14 éves kor között kizárólag a Suzuki Swift Kupában lehetséges az
indulás.)
Amennyiben a licenc kérelmező elvégezte az MNASZ által elfogadott
Versenyző iskolát, ezt az AGYB az elbírálás során figyelembe veszi.

„Arany” licenc
Jogosít: „A” licenc szerint. Az „ARANY” licenchez járó szolgáltatások,
kizárólag a versenynaptárban szereplő magyar rendezésű OB versenyeken.
-A Rendezvények során a rendezők a boxigénylések alkalmával kötelesek a
licencet elsőbbséggel figyelembe  venni.
- Soron kívüli megjelenés az adminisztratív átvételen
- meghívás a szakág és a versenyek sajtótájékoztatóira

Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára
Jogosultak: azok a versenyzők, akiknek ezen licenc kérelmét az AGYB
jóváhagyja

http://www.sporttudomany.hu/
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„A” licenc
Jogosít: az FIA naptárban szereplő, az FIA Nemzetközi Sportkódex L
függelék előírásai szerint jelzett, bármely nemzetközi gyorsasági (körpályás
és hegyi) rendezvényen, illetve az országos bajnokság futamain
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: Az AGY OB minden csoport és géposztály versenyautójára.

Jogosultak:
azok a versenyzők, akik:
• a 2011. versenyévben (hegyi, és körpályás rendezvényen is) pontot
szereztek, és a bajnoki rendezvények legalább 50 %-án részt vettek, vagy
• akik részére a GYB saját elbírálás, illetve más szakági vezető ajánlása
alapján engedélyt ad.
• A GYB a versenyzőt vezetési próbára kötelezheti, akinek nincs
jogosítványa,annak kötelező (új licenc esetén)
„A” korlátozott
Feltételei megegyeznek az „A” licenc feltételeivel, -2000 ccm korlátozással

„B” licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi rendezvényen
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: Az AGY OB  valamennyi csoport és géposztály versenyautójára
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik :
• a 2011. évben a bajnoki rendezvények 50 %-án indultak, vagy
• akik részére a GYB saját elbírálás illetve más szakági vezető ajánlása
alapján engedélyt ad.
• A GYB a jelentkezőt vezetési próbára kötelezheti, akinek nincs
jogosítványa, annak kötelező
„B” korlátozott
Feltételei megegyeznek a „B” licenc feltételeivel, -2000 ccm korlátozással
 „U” licenc
Jogosít:  az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi
rendezvényen, versenyzőként való részvételre.
Érvényes: Az AGY OB minden csoportés géposztály versenyautójára, 1600
ccm-ig.
Jogosultak: Minden kezdő versenyző (érvényes jogosítvánnyal) illetve azok a
jogosítvánnyal még nem rendelkező versenyzők, akik az országos
gokartbajnokságban legalább két éve részt vesznek., vagy akik részére a
GYB saját elbírálás illetve más szakági vezető ajánlása alapján engedélyt ad.
Az „U” licenccel rendelkező versenyzőknek kötelező az első
rendezvény előtt tesztvezetésen részt venni.
„T” licenc
Jogosít: a GYB által szervezett MNASZ edzéseken és a kötelezően előírt
tesztvezetésen való részvételre.
Érvényes: az adott naptári évre illetve a versenyzői licenc kiadásáig.
Jogosult: Az a versenyző aki erre vonatkozó  licenc kérelmet ad be.
(Jogosítvány nem szükséges.)
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A versenyzői licenc kiváltásának feltétele évente a versenyzői
szabályismereti vizsga sikeres teljesítése. A vizsga teljesítése kötelező,
melynek időpontja Főtitkári körlevélben kerül közzétételre, vagy a Gyorsasági
Bizottsággal egyedi időpont egyeztethető. A versenyév során tapasztalt, a
Szabályok nem megfelelő ismeretéből adódó szabálytalanság elkövetése
esetén, a vétkes versenyzőt a Felügyelő testület vagy a Gyorsasági
Bizottság ismételt szabályismereti vizsgára kötelezheti.

II. osztályú licenc
Jogosít: a GYB által elfogadott II. osztályú futamokon való részvételre
Érvényes: az adott naptári évre illetve, az I. osztályú versenyzői licenc
kiadásáig
Jogosult: Az a versenyző, aki legalább 1 éve rendelkezik „B” típusú
jogosítvánnyal, sportorvosi igazolással és licenc kérelmet ad be.
Érvényes: minden csoportba tartozó versenyautóra
Az a versenyző aki nem 1 éve, illetve egyáltalán nem rendelkezik
jogosítvánnyal, a GYB külön, egyedi engedélye alapján   az 1600 ccm
alatti csoportba tartozó versenyautókra érvényes licencet kaphat.

II. osztályú NAPI licenc
Jogosít: a GYB által elfogadott – egy darab - II. osztályú futamon való
részvételre
Érvényes: az adott, egy darab versenyen való részvételre
Jogosult: Az a versenyző, aki legalább 1 éve rendelkezik „B” típusú
jogosítvánnyal, és a rendezvény helyszínén elvégezett orvosi vizsgálat
alapján kiadott egyedi egészségügyi engedéllyel rendelkezik, vagy érvényes
sportorvosi igazolást tud bemutatni.
 Érvényes: minden csoportba tartozó versenyautóra

Minden versenyzőnek javasolt körpályás rendezvényen való indulás előtt
egy, a GYB által rendezett, vagy elfogadott  MNASZ edzésen részt venni.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár


