4. számú melléklet

Versenyszabályzat

Bevezető
Ez a segédlet az MFSZ védnöksége alatt megrendezésre kerülő, országos bajnokságokkal kapcsolatos tudnivalókat szedi össze. Az itt felsorolt információk
jelentős része megtalálható az MFSZ különböző szabályzataiban, de nem árt ha egy helyen vannak az ezzel kapcsolatos legfontosabb információk
összeszedve. Fontos megjegyezni, hogy a lenti szabályok ultimate-ra vonatkoznak. A disc golf-fal kapcsolatos speciális szabályoknak egy külön fejezetet
szentel a dokumentum.

Határidők, időpontok
Határidő

Esemény / Feladat

tárgyév előtti év DEC 1.
90 nappal a mindenkori
verseny előtt
80 nappal a mindenkori
verseny előtt

Tárgyévi versenynaptár és lebonyolítási koncepció kitalálása, közzézétele
Versenyszabályzat 5.sz. melléklete szerinti pályázati adatlapok eljuttatása a
Versenybizottság részére.
Versenybizottság dönt a pályázatok elbírálásáról. Érvényes pályázatok
hiányában a Versenybizottság a határidőt módosíthatja, illetve tárgyalásokat
kezdhet tagszervezetekkel a lebonyolítással kapcsolatban.
45 nappal a mindenkori Versenyszablyzat 1.sz. melléklete szerinti versenykiírás eljuttatása a
verseny előtt
Versenybizottsághoz
35 nappal a mindenkori Versenybizottság közzéteszi a versenykiírást a honlapon
verseny előtt
15 nappal a mindenkori A pontos lebonyolítási rend meghatározása, közzététele a nevezett
verseny előtt
csapatoknak (sorsolás, ki mikor ki ellen, stb)
10 nappal a mindenkori A lebonyolítási renddel kapcsolatban megfogalmazott esetleges aggályok
verseny előtt
eljuttatása a szervezőknek
7 nappal a mindenkori A versenyre nevezett csapatok játékoslistájának a leadása a szervezők részére
verseny előtt
5 nappal a verseny után
Csapatok részére óvási határidő, benyújtás a Versenybizottsághoz, és
fellebbezési díj befizetése
30 nappal a verseny után
Esetleges óvási kérelmekkel kapcsolatosan döntés
Speciális rendelkezések a 2015-ös évre
A fenti határidők a 2015-ös év vonatkozásában az alábbiak szerint módosulnak:
Versenynaptár közzézététele: 2014. dececmber 20.
Open/Női Terem OB pályázatok beérkezési határideje: 2015. január 5.
Open/Női Terem OB pályázatok elbírálása: 2015. január 15.
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Felelős
Versenybizottság / Elnökség
pályázó sportegyesületek
Versenybizottság

mindenkori forduló felelősök
Versenybizottság / Elnökség
a pályázatot megnyerő sportegyesület
nevezett csapatok képviselői
nevezett csapatok képviselői
nevezett csapatok képviselői
Versenybizottság
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Versenyszabályzat

Versenyengedélyek
Az MFSZ által megrendezett versenyeken kizárólag az adott évre érvényes Versenyengedéllyel rendelkező sportolók vehetnek részt. versenyengedélyt a
sportoló a) sportegyesület tagjaként vagy, b)a sportegyesülettel, a sportvállalkozással, a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő
sportiskolával, az utánpótlás nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló személyként vagy, c) a köznevelési típusú sportiskolával
tanulói jogviszonyban álló személyként kaphatja meg.

Pályázás, az esemény lebonyolítása
A versenyek lebonyolítására a Versenyszabályzat 5.sz. mellékletében szereplő pályázati adatlapon lehet. A pályázati adatlapon szerepelnek a következő
pontok:
 Lebonyolítási helyszín, facilitások felsorolása
 Az étkezési lehetőségek, és többnapos verseny esetén a szállás lehetőségei
 Költségterv, nevezési díjak
A költségvetés/nevezési díjak tekintetében az alábbiak irányadóak:






a nevező csapatok a nevezési díjakat az MFSZ részére kell, hogy átutalják
a szervező egyesületnek/csapatnak az adott verseny szervezésével kapcsolatos minden harmadik féltől beszerzendő tételről az MFSZ nevére
kiállított számlát kell hozniuk
ahol lehet, a költségeket banki utalással, direktben az MFSZ számlájáról intézzük. Azon tételek esetében, amelyeknél az utalás nem lehetséges, de
van róla számla, ott a szervező csapat által kifizetett összegekről
a költségvetésnek tartalmaznia kell minden olyan plusz tételt is, amely biztosítását az MFSZ egyéb szabályzatai előírják (pl. orvosi felügyelet,
rendezvények biztonságos lebonyolításához szükséges kellékek)
a költségvetés tartalmazhat egy ún. „Szervezői díj” tételt is, amelynek az összege maximum a teljes versenyköltség 10%-a lehet. Erről az öszegről az
adott versenyt szervező egyesület állít ki számlát az MFSZ felé.

Speciális szabályok a Disc Golfra vonatkozóan
Disc Golf Sportág tekintetében a fenti szabályok az alábbiak szerint módosulnak:



az országos bajnokságok megszervezésére sportegyesületek, és magánszemélyek, egyéb egyesületek, jogi személyek is pályázhatnak
Határidők: versenykiírás eljuttatás a VB-hez 30 nappal a verseny előtt, VB publikálja a versenykiírást 20 nappal a verseny előtt
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