
Pályázati kiírás 
a Magyar Atlétikai Szövetség 2013. évi országos baj nokságainak és  

válogatott viadalainak rendezésére, lebonyolítására  

1. A pályázat célja 

A pályázat célja, hogy az országos bajnokságok, válogatott viadalok rendezésével a klubok, városok a 
támogatók megszerzéséhez megfelelő színvonalú versenyeket ajánlhassanak, a különböző 
bajnokságok a lehető legmagasabb szinten kerüljenek lebonyolításra szerte az országban, 
lehetőséget teremtve a helyi támogatók megjelentetésére, az önkormányzatok szerepvállalására, a 
létesítmények színvonalának és a versenybírók gyakorlatának fenntartására.  

2. A pályázat benyújtásának feltételei  

a) a szövetség versenyrendezési útmutatójában írtak feltétlen elfogadása, 
b) nemzetközi szintű rendezői és versenybírói csapat biztosítása, fogadása, 
c) megfelelő színvonalú versenyhelyszín és kiszolgálóhelyiségek biztosítása, 
d) a verseny rendezési költségeinek 100%-os biztosítása, 
e) a MASZ szponzorainak megjelentetése a kiíró igényei szerint és helyi támogatók 

megjelentésének biztosítása a MASZ-szal egyeztetve, 
f) a kiíró és támogatóinak megjelenési lehetőség biztosítása helyi médiákban, 
g) a helyi önkormányzat írásos támogató nyilatkozata, 
h) MASZ technikai delegátus fogadása (1x verseny előtt- és a verseny alatt), 
i) segítségnyújtás az érkező csapatok szállásfoglalásában, 

A bajnoki érmeket a MASZ biztosítja, a nevezési díj akból származó bevétel a szervez őt illeti.  

3. A pályázat benyújtása 2013. január 31.  (legkésőbbi postai feladás dátuma) postán, vagy e-
mailben, az aláírt dokumentumokat .pdf formátumban mellékelve.  

Beküldési cím:   Magyar Atlétikai Szövetség 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. 
    e-mail: titkarsag-masz@masz.hu 
 
3. Pályázható események: 
hónap tól- -ig Verseny megnevezése 

április  27 10 000 m Országos Bajnokság 

május  18 Váltófutó Országos Bajnokság 

június 22 23 Ifjúsági Országos Bajnokság 

június  29 30 U23 és Junior Országos Bajnokság 

július 6 7 Serdülő Országos Bajnokság 

szeptember 7 8 Ügyességi és Gátfutó CSB 

szeptember  14 Országos Serdülő CSB 

szeptember 14 15 Felnőtt, U23, Junior, Ifjúsági Összetett Országos Bajnokság 

szeptember 21 22 Serdülő Összetett Országos Bajnokság 

szeptember  28 HUN-CRO-SLO-CZE-SVK U16 viadal 

november  23 Mezei futó OB 

5. A pályázat elbírálása 

A pályázatot a Magyar Atlétikai Szövetség 2013.február 15-ig elbírálja, s erről minden pályázót 
legkésőbb 2013. február 20-ig írásban értesít. 

Budapest, 2012. december 19. 
  
 
  Magyar Atlétikai Szövetség 
 
 


