
 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága (továbbiakban MASZ UB) pályázatot hirdet, 

ultrafutás sportágban a 2014. évi Terep Ultra Kupa (továbbiakban TUK) fordulóinak megrendezésé-

re. 

1. A pályázat célja:  

Olyan versenysorozat létrehozása, amely a magyar ultrafutás utánpótlásának nevelését támogatja, az 

ultrafutást népszerűsíti. 

 

2. A pályázat tárgya: 

A TUK versenysorozatnak várhatóan hat - nyolc fordulója lesz és a fordulók egyenként 40 és 125 

kilométer közötti távú terepfutóversenyek lesznek. (A MASZ UB fenntartja a jogot, hogy a TUK 

szabályrendszerét, beleértve a fordulók számát és a sorozat pontozási rendszerét, a pályázati anya-

gok elbírálása után véglegesítse.) 

 

3. A pályázat beadásának feltételei: 

3.1. Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon működő, bíróságon bejegyzett sportegyesületek, 

cégek és magánszemélyek. 

3.2. A pályázatot az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége ( továbbiakban UMSZ) honlapjáról letöl-

tött és kinyomtatott pályázati űrlapokon lehet beadni. 

3.3. A pályázati adatlapot és a mellékleteket a pályázatban megjelölt határidőre, elektronikus úton 

kell eljuttatni a MASZ UB-hoz a molnar.atomsport@gmail.com és cc a  titkarsag-masz@masz.hu 

címre, Molnár Tamás MASZ UB elnöknek címezve. 

3.4. A pályázatot benyújtó egyesület elnöke köteles nyilatkozatot tenni, lásd adatlap. 

 

4. A pályázati dokumentáció tartalma: 

4.1 Adatlap 

4.2 30 napnál nem régebbi Cégkivonat/Bírósági kivonat 

4.3 1. sz. melléklet: Referenciák bemutatása 

4.4 2. sz. melléklet: Versenykiírás 

4.5 3. sz. melléklet: Pályatérkép 

4.6 A pályázónak a pályázati anyagban ismertetni kell a versenyszervezői csapat létszámát, illetve 

meg kell nevezni az alábbi feladatokért felelős személyeket és azok elérhetőségeit: 

          - Főszervező 

          - Versenybíró 

          - Nevezésekért felelős személy 

          - Időmérésért / körszámlálásért felelős személy 

          - Frissítésért felelős személy 

 

5. A Versennyel kapcsolatos elvárások: 

5.1 A pályázótól elvárt az elektronikus időmérés és körszámlálás 

5.2 A pályázótól elvárt, hogy a verseny hivatalos eredménylistáját a verseny befejeztét követő 24 

órán belül a saját honlapján közzétegye és elektronikus formában a MASZ UB-nak megküldje. 

5.3  Amennyiben a rajt – cél nem azonos helyen van, a verseny rendezőjének gondoskodnia kell a 

csomagok szállításáról. 

 

6. A pályázat elbírálásának szempontjai: (A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha…) 

a verseny útvonala túlnyomórészt terepen halad, főutat nem, vagy csupán elvétve keresztez. 

a szintidőt kezdő futók is reális eséllyel teljesíthetik. 

a verseny végig jelzett (turista vagy egyéb jelzéssel ellátott) úton halad. 

a versenyközpont fedett helyen van, a rendező a célban öltözési, zuhanyozási és csomagmegőrzé-

si lehetőséget biztosít. 

 a rendező előnevezési kedvezményt biztosít a MASZ versenyengedéllyel rendelkező indulóknak. 

 

mailto:molnar.atomsport@gmail.com%20és%20cc%20a%20%20titkarsag-masz@masz.hu


7. A sikeres pályázónak a MASZ UB az alábbi lehetőségeket biztosítja: 

7.1. Felhatalmazza a szervezőt, hogy az MASZ UB, az UMSZ nevét és logóját valamint a Terep 

Ultra Kupa elnevezést felhasználja a verseny kapcsán. 

7.2. Aktívan részt vállal a verseny hirdetésében és népszerűsítésében, a versenyt a Terep Ultra Kupa 

részeként hirdeti és a versenyről szóló információt az UMSZ honlapján és facebook oldalán elérhe-

tővé teszi. 

7.3. A kupa kiírását az általa ismert több mint 200 ultrafutóhoz eljuttatja 

 

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 22. 

 

9. A pályázat eredményhirdetése 

A pályázókat a pályázati adatlapon megadott e-mail címen értesítjük az eredményekről, amelyet az 

UMSZ honlapján is nyilvánosságra hozunk.  

 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. január 29. 

 

2013. december 30. 

 

Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága 


