
 

  

  

    

 

 

 

MNASZ Offroad Szakági Bizottság 

Hirlevél 006/2016 

 

Kedves Versenyzők! 

1. Szlovákiaring-i versenyhez 

 

- Az a versenyző, akinek esetleg még nem rendelkezik 2016-ra érvényes gépkönyvvel, 

az a mai nap sűrgősen hívja fel az Offroad ATB-t Szilágyi Bélát. Kinn nincs lehetőség 

gépkönyvezésre. 

 

- Azok a versenyzők, akik jelezték, hogy a Szabályismereti Vizsgát a verseny előtt 

teszik le, kérem Cselényi Vili vagy Balázs hívjátok fel az időpontot illetőleg. 

 

 

- Az Offroad szakági Bizottság a Junior Kupa versenyzői részére versenyzői eligazítást 

és pályabejárást szervez szombaton 09.15-kor. Kérem a Junior versenyzőket, hogy 

ebben az időpontban a Torony bejáratánál találkozzanak Ujházi Bélával. 

 

- Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy a Díjátadó Ünnepségen a díjakat a 

szlovákiai Magyar Nagykövet Asszony fogja átadni. Ezért kérek minden 

versenyzőnket, hogy a pódiumon versenyzői ruhában vegye át a díjakat. Ez 

vonatkozik az évad összes versenyére is, mert szeretnénk, hogy a szakági 

megjelenések alkalmával egységes képet mutassunk a médiában. 

 

 

- A szakág népszerűsítésén és a megjelenések minőségének javításán ebben a 

pillanatban nagyon sokan dolgozunk. Kérlek benneteket, hogy segítsétek a barátaink 

munkáját és a kéréseiket legyetek szívesek a lehetőségekhez mérten betartani. 

 

- A szlovák rendezők megpróbálnak mindent megtenni, hogy a verseny lebonyolítása 

zökkenő mentes legyen. De ez nem egyszerű feladat 140 versenyautónál. Kérlek 

benneteket, hogy legyetek szívesek nagyobb türelemmel viseltetni velük szemben és 

segíteni őket. Szinte minden ponton lesznek magyar nyelven beszélő kollégák, ezért 

kérek mindenkit, hogy a kommunikációban mielőtt negatív dolgot mondana erősebb 

hangnemben, picit gondolkodjon. 



- Kedvezményes belépőjegyeket tudunk vásárolni a barátainknak, de kizárólag 

pénteken!!!! Erre figyeljetek oda. A bejáratmál minden versenyző meg fogja kapni 

borítékban a belépőit, de plusz kedvezményes jegy csak pénteken vásárolható. 

 

- A kötelező szakági reklám kötelezettséget és szabályoakt illetve a megváltásról kiadott 

tájékoztatást legyetek szívesek betartani. A reklámokat az adminisztratív átvételen 

kapjátok meg. 

 

- Az éves licencekkel kapcsolatban a Szakági Bizottság érzékeli az Új Elektronikus 

rendszerrel kapcsolatos nehézségeket és megpróbálunk mindent megtenni. De kérünk 

mindenkit, hogy ma és holnap pótoljatok minden hiányosságot, hogy csütörtökön át 

tudjuk venni a licenceinket. A kész nevezői és versenyzői licenceket átvesszük az 

MNASZ titkárságon és kivisszük. Az adminisztratív átvételen tudjátok átvenni. 

 

- Az éves B licencet és U licencet váltott versenyzőknek 2 napos biztosítást kell kötnie a 

szlovákiaringi versenyre, (a mi terminológiánkban Rajtengedély) az MNASZ 

titkárságon. Díja 3 300 Ft. Erre figyeljetek oda, mert ez az összeg nem utalható. 

 

 

- Aki napi licenccel indulna az I. futamon, kérem szerda 12.00-ig jelezze Budai Ferinél  

és Cselényi Balázsnál egyidejűleg. 

 

 

2. Máriapócs-i versenyhez 

A II. Magyar Bajnoki és CEZ futam nevezési zárlata a Rabócsiringen holnap lejár!!! 

Kérünk mindenkit, ma vagy holnap küldje el nevezését és a nevezési díjat 

 

 

2016. Március 7. 

Üdvözlettel: 

Off-Road Szakági Bizottság 

 

 


