
Versenyrendezés alapfeltételei 

 

A Magyar Sárkányhajó Szövetség (továbbiakban MSSZ) Elnöksége a versenyek megrendezéséhez 

kidolgozta a pályázati alapfeltételeket, amelyeknek minden pályázatnak meg kell felelni. 

 

Alapfeltételek: 

1) A versenyrendező szervezet tagja az MSSZ-nek, az éves tagdíját befizette, nem folyik ellene 

fegyelmi eljárás, az alapszabályt, és az etikai szabályzatot betartja. Az MSSZ felé tartozása, és 

köztartozása nincs, a törvényi előírásoknak megfelel. 

2) A verseny teljes előzetes pályázati anyagát (1.sz..mellékletben) hatvan nappal a megvalósulás 

időpontja előtt az elnökség részére írásban megküldi. Indokolt esetben ettől az elnökség 

eltekinthet. Az elnökség köteles 15 napon belül dönteni, és a tagszervezetet értesíteni. 

3) A rendezvényen a szervezőknek biztosítani kell az utánpótláskorú versenyzők, és lehetőség 

szerint a fogyatékkal élők futamait. 

4)  A helyi médiákban garantálja az MSSZ kizárólagos megjelenését. 

5) A törvényi előírásoknak megfelelően a számviteli szabályoknak megfelelően, bizonylatok 

bemutatásával köteles 45 napon belül írásban, teljes körűen elszámolni az MSSZ felé, 

melynek meghiúsulása esetén a tagszervezet illetve annak tagjai személyesen kötelesek a 

támogatás összegét az MSSZ-nek az elszámolási határidő leteltét követő 90 napon belül 

visszafizetni. 

6)  A versenyt egyezteti az MSSZ versenynaptárával, és  kizárólag MSSZ versenybírót foglalkoztat 

(minimum 3 fő). 

Egyéb elbírálási feltételek: 

1) A tagszervezet eddig elvégzett munkája, eredményei a sárkányhajó sportban, és az MSSZ 

tagszervezeteként, további céljai, tervei. (írásos anyag, mellékletként, max. fél oldal) 

2) A szervezési munkában szerzett tapasztalat, rendezési múlt. (max. fél oldal) 

3) A rendezvény jelentősége. 

4) Külön támogatottságot élvezzenek azok az események, ahol lehetőség van a sárkányhajó 

sport népszerűsítésére, új tagszervezetek létrehozására, utánpótlás bázis növelésére. 

(indoklás, fél oldal) 

5) Egyszeri alkalom, vagy hagyományteremtő verseny.  

 

 

 

 



 

 

 

1 sz. melléklet 

A rendező tagszervezet: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszám: 

E-mail: 

A szervező: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszám: 

E-mail: 

Együttműködő szervezetek: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszám: 

E-mail: 

A verseny helyszíne: 

Pontos cím: 

Térkép: 

GPS koordináták: 

A verseny ideje: 

Hatósági engedélyeztetés menete. (leírás) 

 

 

 

Hatósági engedélyek meglétéről tájékoztatás az elnökség felé egy héttel a verseny időpontja 

előtt. 



 

A rendezvény tervezett lebonyolításának részletes leírása. (max. 1 oldal) 

 

Az emberi munkaerő előteremtésének módja (önkéntesek, egyesületi tagok) 

 

Az MSSZ részéről várt támogatás. 

 

Költségvetési terv. 


