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PÁLYÁZATI ADATLAP 

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

Rendező szervezet neve :  

Társrendező  neve : 

Kapcsolattartó személy neve:  funkciója:  

Levelezési cím irányítószám :  helység:  

 utca, házszám :  

Telefonszám mobil :  vonalas:  

E-mail cím :  Honlap :  

2. A VERSENY ÁLTALÁNOS ADATAI 

A verseny neve :  

A verseny helyszíne :  

A verseny időpontja : 

Versenyszám :  100 km / 24 óra / Terep 

Versenyszám rajtjának időpontja :  

A verseny szintideje :  

A versenyszámmal azonos időben és pályán megrendezésre kerülő további rendezvények : 

  

3. A VERSENYPÁLYA ADATAI 

A versenypálya (kör) hossza :  szintemelkedés :  

burkolata : ... % aszfalt, ...% egyéb burkolat 

A versenypálya ellenőrzőpontjainak és frissítőállomásainak adatai, az útvonal leírása : 

 

 

 

4. AZ EREDMÉNYEK, RÉSZEREDMÉNYEK MÉRÉSE 

Időmérő partner neve: 

Időmérés módja :  

Körszámlálás módja (ha többkörös verseny):  
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5. A VERSENYEN TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK 

Tervezett orvosi felügyelet, elsősegély pontos leírása: 

 

A versenyen tervezett infrastruktúra (mosdó, WC, öltöző, zuhanyzó) leírása: 

 

A frissítőasztalok tervezett kínálata:  

 

A versenyen tervezett egyéb szolgáltatások: 

 

6. A RENDEZŐ SZERVEZET BEMUTATÁSA  

Főszervező: 

Versenybíró: 

Nevezésekért felelős: 

Időmérésért/körszámlálásért felelős: 

Frissítésért felelős: 

Útvonal biztosításért felelős személy: 

Egyéb felelősök: 

A Rendező szervezet referenciái az elmúlt 24 hónapban:  

 

7.  MAGYAR BAJNOKSÁGON TERVEZETT NEVEZÉSI DÍJ 

 előnevezéssel :   

Kérünk, hogy a pályázat objektív elbírálásához szükséges esetleges további információkat külön file-ban csatold. 

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

1. Az Ultrafutó Magyar Bajnokság szervezése során a Magyar Atlétikai Szövetség előírásai szerint járunk 
el, különösképpen a verseny kiírásra, a nevezési folyamatra, valamint az eredmények publikálására.  

2.   Az Ultrafutó Magyar Bajnokság nevezési lapján az alábbi adatok összegyűjtéséről gondoskodunk : név, 
születési dátum, nem, egyesület. A fenti adatokon túl, ha a versenyző hozzájárul ahhoz, hogy a MASZ 
Ultrafutó Bizottság hírlevélben értesítést küldjön a számára, akkor rögzítjük a levelezési címet és az 
e-mail címet is. A nevezési adatokat a versenyt megelőző 5-ik munkanapon elektronikus úton 
továbbítjuk a MASZ Ultrafutó Bizottság megbízottjának. 

3.  Az Ultrafutó Magyar Bajnokságot tömegrajttal indítom. 

4. Az Ultrafutó Magyar Bajnokságon megfelelő számú frissítőállomást üzemeltetek. Minden 
frissítőponton biztosítok vizet és izotóniás italt. 
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5. Minden versenyzőt ellátok részletes útvonalleírással és térképvázlattal. Minden futót ellátok 
instrukcióval, hogy veszély illetve feladás esetén hogyan jut a lehető leggyorsabban segítséghez. 

6. Amennyiben a rajt és a cél nem azonos helyen van, a versenyzőknek csomag-szállítást biztosítok. 

7. Az első három helyezett férfi és női futót díjazom. 

8. Az Ultrafutó Magyar Bajnokságról eredménylistát készítek és azt a MASZ Ultrafutó Bizottságnak 
legkésőbb 24 órával a verseny befejezése után eljuttatom.  

9.  A MASZ Ultrafutó Bizottság által kijelölt ellenőr számára saját költségen szállást és étkezést biztosítok. 

Keltezés, aláírás :  

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet: 30 napnál nem régebbi cégkivonat/bírósági kivonat 

2.sz. melléklet: Versenykiírás, pályatérkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


