
MNASZ – Bajnokok Tornája
Autósport Ünnep

Az MNASZ – a 2008-as versenyévad lezárásaként – megrendezi a “Bajnokok Tornája”
elnevezésű rendezvényt.

A rendezvény időpontja: 2008. november 15. szombat

A rendezvény helyszíne: HUNGARORING

A rendezvény több részprogramot ölel fel, így a nevét is adó Bajnokok Tornáján túl
szeretnénk az eseményt egy igazi autósport ünneppé tenni.

Az esemény jellegének köszönhetően várható a média kiemelt figyelme. Az előzetes
egyezetések alapján a média minden megjelenési formája képviselteti magát a hivatalos média
partnerek között, az írott sajtót a Blikk, a televíziót az RTL Klub és a Sport 1 televíziók, a
rádiót a Danubius Rádió, míg az internetes megjelenéseket több internetes portál képviseli. Az
említett médiák a rendezvény felvezetésében is részt vesznek – ezek közül kiemelkedő az
RTL Klub figyelemfelhívó spotja a rendezvényt megelőző hetekben, az autósport rajongók
által legnézettebb időpontban, a Forma 1 magazint megelőző percekben. A rendezvényről az
RTL Klub televízió fog közvetítést adni.

Tekintettel a különböző médiákban széles körben megjelenő felvezetésre, nagy létszámú
néző, érdeklődő, szurkoló kilátogatása várható.

A Bajnokok Tornája versenyen az MNASZ hat szakágának és két nem szakági formában zajló
bajnokságának legeredményesebb versenyzői fognak egymással – azonos versenyautókkal -
megmérkőzni. Az itt induló versenyzők – az idei vagy megelőző években elért bajnoki
címeiket és a szakági javaslatokat figyelembe véve - október folyamán felkérésre kerülnek.

A Bajnokok Tornája mellett két fontos részprogram kerül megvalósításra.
Az F1 Paddock területén egy u.n. szervizpark kerül kialakításra, ahol a szakágak versenyzői
felállíthatnák sátraikat, kiállíthatnák versenyautóikat, promótálhatnák szponzoraikat.
Tekintettel a rendkívül nagy területre, kérünk mindenkit, hogy minél szélesebb körben
vegyétek igénybe ezt a lehetőséget – természetesen díjmentesen – annak érdekében, hogy a
média képviselőit illetve a nézőket egy élő, a versenyek szervizparkjaihoz hasonló forgatag
fogadhassa.
Az F1 Paddock alatt található aszfaltozott parkolóban egy versenyautók bemutatására
szolgáló terület lesz kijelölve. Itt minden versenyző bemutathatja saját versenyautóját,
megautóztathatja szponzorait, támogatóit.



A Hungaroring főépületében V.I.P. fogadás kerül megrendezésre. Ide – önköltségi áron
(várhatóan kb. 2.000,- Ft / fő) - minden versenyzőnk meghívhatja támogatóit, szponzorait,
csapatának tagjait.

Előre maghatározott időterv szerint lehetőséget szeretnénk biztosítani - a rendezvény kereti
között – a szakágaknak sajtótájékoztatók, nézőtalálkozók rendezésére.

A rendezvénnyel kapcsolatban, az MNASZ Titkárságán, Kassai András
(sporttitkar@mnasz.hu, +36 30 6960354) tud felvilágosítást adni, illetve valamennyi szakág
kijelölte a szakági kapcsolattartóját, az alábbiak szerint:

Rallye: Dudás Gyula / Nagy Balázs
Rallycross id. Bánkuti Gábor
Autocross Pallag Csaba
Autós Gyorsasági: Szabolcs Róbert
Terep-rallye: Liszi László / Székely-Nagy Katalin
Gokart: Márton László
Gyorsulás: Lendvai Tamás
Szlalom: Hegedűs Csaba

Kérünk mindenkit, hogy a rendezvény sikeres lebonyolítása, az MNASZ Autós Ünnepének
méltó megjelenése érdekében feltétlenül vegyen részt a rendezvényen, és a részletek
pontosítása érdekében legyen szíves megkeresni a szakági képviselőket. Az előzetesen jelzett
részvételi szándékok alapján alakítjuk ki a rendezvény területét olyan módon, hogy minden
jelentkező részére megfelelő méretű “szerviz” területet tudjunk biztosítani.

Köszönettel:

Bajnokok Tornája Szervezőbizottság


