
H A T Á R O Z AT
2012.05.16.

Terep-rallye Szakági Bizottsági Gyűlés
2012. május 16. Budapest, Albertirsai út 10.

Jelen vannak:
Varga Imre szakágvezető
Csató Attila
Fazekas Károly
Garamvölgyi Zoltán

A Szakági gyűlés határozatképes, és a jelenlévők egyöntetű határozatai alapján:

1.) határozat: A Terep-rallye Szakági Bizottság az Xlavina IV. Rábaköz Kupa verseny
rendezésével kapcsolatos hiányosságok miatt a Navigátor Sportmédia Kft-t. (mint
rendező) 500.000,-Ft pénzbüntetésre bünteti meg az MNASZ díjtételek VII. pontjában
leírtak alapján.
A büntetést a szabálykönyv:
- II. fejezet 3. 2 bek. (előzetes útvonal engedélyek, biztonsági terv, stb.)
- III. fejezet 3. (előfutók személye, akkreditálása)
- III. fejezet 4. 3 bek. (szakági honlapon, nézői pontok)
- III. fejezet 4. 7 bek. (pályabejárás)
alapján, valamint a Rendező által megrendezett kapuvári verseny 2011-es és 2012-es
versenyeinek (folytatólagos) itiner hibái miatt szabja ki a szakág.
Felhívjuk a rendező figyelmét, hogy az eddig (2012-re) befizetett 300.000,-Ft kauciót a
szakág a szabályok szerint visszatartja, valamint a büntetés hátralékaként fennmaradó
200.000,-Ft befizetésére Rendezőnek a 2012.06.01. napot határozza meg határidőnek,
egyben felhívjuk a Navigátor Sportmédia Kft. (Rendező) figyelmét, hogy 2012.07.01.-ig
köteles az általa rendezendő, Gyulai Várfürdő Kupa verseny összes engedélyét
bemutatni és a rendezéshez szükséges versenyrendezési kauciót befizetni.
Ellenkező esetben, a szakág a Gyulai Várfürdő Kupa versenyt törli a naptárból, valamint
kezdeményezi a Navigátor Sportmédia Kft. rendezői licencének visszavonását.

2.) határozat: A Terep-rallye OB III. Futamára (Baja Carpathia, 2012.06.29-07.01.) a
Felügyelő Testületbe (magyar tagként) Polgár László sporttársat jelöljük ki.

3.) határozat: A TRSB ezúton is felhívja az MNASZ és ezen belül a Titkárság figyelmét
arra a nem elhanyagolható tényre, miszerint a Sandlander Management Kft. által
rendezett „Magyar Kalandrally Bajnokság” versenysorozat, nem MNASZ által regisztrált
versenyekből áll (tiltott versenyek) és a rendező nem használhatja a „Magyar”
kifejezést. Ezért kérnénk, hogy a Szövetség a Sporttörvénynek megfelelően járjon el.

Budapest, 2012.05.16. TRSB

Kapják:
MNASZ Titkárság
MNASZ Sportszakmai Alelnöke
Terep-rallye Szakági Bizottság
Navigátor Sportmédia Kft.


