2019. ÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK
(RANGLISTA, ÉS EGYÉB VERSENYEK)
RENDEZÉSI PÁLYÁZATÁNAK KIÍRÁSA
A Magyar Triatlon Szövetség a 114/2018. (X. 17.) elnökségi határozat alapján pályázatot hirdet
a 2019. évi triatlon, duatlon, aquatlon országos bajnokságok, ranglista és egyéb versenyek
rendezésére vonatkozóan.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
-

-

pályázatot kizárólag tagszervezetek nyújthatnak be;
a pályázatban szereplő versenyhelyszínen a versenyszervezőnek van bizonyítható
versenyszervezési tapasztalata;
(A 2019-ben debütáló versenyhelyszínen rendező, csak feltételesen kaphat rendezési
jogosultságot. Végleges döntés csak a 2019-es esemény kiértékelése után hozható.)
a tagszervezetnek nincs tartozása az MTSZ felé, valamint a követeléssel kapcsolatosan
nem áll peres és nem peres eljárás alatt;
a versenyszervezővel nincsen érvényben semmilyen egyéb joghátrány, szankció a
korábbi rendezvényeivel kapcsolatosan.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI:
-

-

A vonatkozó pályázatok az MTSZ intranet rendszerén keresztül nyújthatók be - OB-k
és ranglista versenyek esetében 2018. 10. 18. – 2018. 11. 04.; míg egyéb versenyek
tekintetében 2018. 10. 18. – 2018. 12. 31. között -. A vonatkozó adatlap elérhető a
TriNet (intranet) felületen valamennyi tagszervezet számára.
A pályázati adatlap benyújtásával egyidejűleg a „Felelősségvállalási nyilatkozat
versenyrendezéshez 2019.” elnevezésű dokumentumot 1 db eredeti példányban,
cégszerűen aláírva kell benyújtani – postai úton, vagy személyesen – az MTSZ
Titkársága részére.

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK: (pályázati határidő 2018. október 18. – 2018. november 4.)
-

Duatlon OB
Utánpótlás OB
Rövid távú Triatlon OB
Középtávú Triatlon OB
Hosszútávú Triatlon OB
Tereptriatlon OB[1]
Terepduatlon OB
Aquatlon OB
Paraduatlon OB
Paratriatlon OB

+ ranglista, és egyéb versenyek.
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Szervezési alapfeltételek az országos bajnokságok és utánpótlás ranglista versenyek
tekintetében:
-

lezárt kerékpáros- és futópálya;
a biztonságos lebonyolítást lehetővé tevő útminőség biztosítása a kerékpárpályán;
kaució ellenében, kötelezően használatba vett MTSZ versenydekorációs eszközök
kihelyezésének kötelezettsége;

-

minden versenyszervezőre nézve kötelezően alkalmazandó, főbb kritériumok:

•

együttműködés a verseny kapcsán kijelölt technikai felügyelővel, és a Szövetség
Titkárságával;
(Különös tekintettel a verseny engedélyezésének folyamatára és a verseny
megtartásának dokumentálására.)
versenyrendezési felelőségbiztosítás megkötése;
(versenyrendező részéről külön, írásos, cégszerűen aláírt, Szövetség felé, rendelkezésre
álló határidőben, eredetben benyújtott nyilatkozat arról, hogy egyénileg intézi azt, vagy
belép az MTSZ éves kontingensbe).
eredménylista szolgáltatási kötelezettség az adott verseny napját követő 24 – de
legkérőbb 48 - órán belül, excel és pdf formátumban, elektronikus úton;
chip-es időmérés biztosítása a versenyeken.

•

•
•

Kaució ellenében, szerződéskötés útján, OB-k esetében kötelezően igénybe veendő, egyéb
versenyek esetében igényelhető, MTSZ tulajdonú tárgyi eszközök,:
-

verseny rendezéséhez szükséges eszközök (depovasak, úszó bóják, célkapuk, sátrak);
versenydekorációs eszközök (szövetmolinók, beachflagek).

[1] Van lehetőség a Triatlon és Duatlon Terep OB-k megrendezésére egy esemény keretében,
két különböző napon történő lebonyolítással.
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