Szakági Hírlevél
Szakági Hírlevél 002/2017
Kedves Versenyzők, Csapatok!

Kérjük nevező egyesületeinket, hogy az MNASZ tagdíjat és a szakági licenc díjat egyenlítsék ki az MNASZ
titkárság felé.
2017-évtől a versenyzői licenc díjához hozzá adódott az éves versenyzői biztosítás díja is. Most már ezt is
tudjuk utalással rendezni a szövetségen keresztül.
Az MNASZ díjtáblázata szerint tehát a versenyzői „A” licenc díja a biztosítással együtt: 38 000 Ft. „B” licenc
díja: 28 000 Ft, Junior utánpótlás „U licenc díja 14 500 Ft. mind az AC-ben mind az AC-ben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy minél előbb menjetek Sportorvoshoz és nyújtsátok be a nevező egyesületen
keresztül, a versenyzői licenceket. A Sporttanács határozata alapján a versenyzői licenceket minden
szakág első versenye előtt 1 hónappal lehet legkésőbb pótdíj mentesen benyújtani. Tehát nincs sok
időnk!!
A Nyílt Szakági Értekezlet és a szabály ismereti vizsga tervezett időpontja 2017. Március 11. szombat
10.00. A helyszín viszont változott, az MNASZ székház 1. emeleti tanácsterem. 1146 Budapest XIV.
Istvánmezei út 1-3. Kérek minden versenyzőt és csapatvezetőt, hogy az értekezletre időben érkezzetek,
hogy minél rövidebb idő alatt át tudjuk beszélni a teendőket és meg tudjuk csinálni a Szabályismereti
Vizsgát.
2017-es gépkönyvezési időpontok:
1.
2.
3.
4.

2017. Március 3. 14.00-18.00 Székesfehérvár Bosch szerviz
2017. Március 5. 09.00-13.00 Kakucsring
2017. Március 11. 15.00-18.00 Proex Motorsport Bp. XVII. Rétifarkas 5.
2017. Március 18. 10.30-13.00 8272 Tagyon Akácfa u. 6.

Szlovákiaringen gépkönyvezés nincs, aki nem tud eljönni a négy meghirdetett időpontra, egyeztessen az
ATB-vel.
A Sporttanács határozatával kinevezte az Offroad szakági bizottság tagjait:
Budai Ferenc szakágvezető, Gerlei Sándor, Majerszky Gábor, Radák Tímea, Szabolcs Róbert, Szilágyi Béla,
Ujházi Béla

A 2017-es rajtszám igényeket legyetek szívesek részemre eljuttatni. Mellékelem segítségnek a 2016-oe
eredményeket. Vezérlő elv a rajtszámoknál a zónában és az OB ben is, az előző év első 15 versenyzője
előnyt élvez a rajtszám választásnál.

Jó felkészülést kívánunk mindenkinek

Budai Ferenc szakágvezető
Ujházi Béla

