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A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Elnöksége, az Alapszabályában felvállalt
irányelveinek megfelelően, felelőséget érez a magyar gokart sport múltjáért, jelenéért
és jövőjéért.
A felelősség vállalásnak a keretein belül az Elnökség felmérte a Gokart sport
helyzetét és megbízta a Gokart Szakági Bizottságot, hogy értékelje ki az elmúlt évek
tapasztalatai alapján, milyen változtatások szükségesek ahhoz, hogy a gokart
sportban a versenyzők olyan megértő és támogató körülményeket érezzenek,
melyek elősegíthetik a jelenlegi megosztottság részleges, vagy teljes megszűnését.
A gokart sportban érintett versenyzők, támogatók, egyesületek részére a Gokart
Szakági Bizottság 2006. február 25-én Gokart Fórumot szervezett.
Az ott elhangzottak, valamint a sportszakmai tapasztalatok alapján az MNASZ kiírta
az Országos Gokart Bajnokságot valamint a Gokart Amatőr Bajnokságot.
A Gokart Szakági Bizottság minden Magyarországon versenyt rendező szervezetet,
sportegyesületet támogat abban a szándékban, hogy a gokart sport széles körben
növekedhessen. Ezen szándék megvalósíthatóságának érdekében az alapkiírás
lehetőséget biztosít a rendezési szándékkal rendelkező egyesületek részére az
Országos Gokart Bajnokságon kívül más nemzeti versenyek megrendezésére, amely
események résztvevőit a MAGYAR KUPA értékelésben veszi figyelembe. A Magyar
Kupa a 2006.évi értékelésében, az MNASZ-nél regisztrált versenyek eredményét
lehet figyelembe venni. Ezen események versenykiírását az MNASZ Gokart
Bizottsága hagyja jóvá. A Magyar Kupa győztese és helyezettjei az év végi Díjkiosztó
ünnepségen vehetik át díjaikat.
Az Elnökség figyelembe vette a Gokart Fórumon elhangzottakat, és 2006. március 1-
től a korábban jóváhagyott díjtételeket kizárólag a gokart sportban résztvevő
versenyzők, egyesületek, versenyt rendezők részére alábbiak szerint módosítja:
MNASZ Nevezői Licenc:                                              28000,- Ft helyett   10000,- Ft
MNASZ Rendezői Licenc:                                            31000,- Ft helyett   15000,- Ft
MNASZ Versenyzői Licenc:    15 év felett                    14000,- Ft helyett     4000,- Ft
                                                15 év alatt                       8000,- Ft helyett     2000,- Ft
                                                 Gyermek                        6000,- Ft helyett     1000,- Ft
MNASZ minimum vizsga egyedi:                       10000,- Ft helyett     1000,- Ft
MNASZ minimum vizsga szervezett formában:              5000,- Ft helyett     1000,- Ft
MNASZ verseny bejelentési és regisztrációs  díj:         20000,- helyett       10000,- Ft
Versenykiírás jóváhagyási díj:  12000,- helyett   6000,- Ft
Bízunk abban, hogy a fentiekben közzétett információk minden Gokart versenyzőnek
segítséget ad abban, hogy a 2006.évi verseny évadban induljon az MNASZ
Országos Gokart Bajnokságban, amely a közzétett időpont helyett 2006. 07.15-16.-
án az EURÓRINGEN kerül megrendezésre.
 A rendezvény az EU országok részére nyitott, így a nemzetközi kategóriákban
várhatóan több környező ország versenyzője is részt vesz.
A magyar Kupára 60 nappal a nevezési zárlat előtt lehet rendezvényt regisztrálni a
versenykiírás egyidejű csatolásával.
A licencek kiváltása egészévben alapdíj megfizetése ellenében lehetséges.
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