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Helyszín:

K11 Művészeti és Kuturális Központ (1077 Budapest, Király utca 11.)

1.) 2018-as tapasztalatok, észrevételek
Szövetség oldaláról:
-

versenyek
rendezésének
engedélyezési
eljárása
(pl. határidők elmulasztása, kért dokumentumok hiányosságai stb.)

kapcsán

felmerült

nehézségek

-

versenyrendezési díjak (25.000,-Ft) megfizetése határidőre, többszöri figyelmeztetés ellenére sem mindig történt
meg

-

versenyek megtartásához szükséges, kért dokumentumok (pl. vízminőség vizsgálati jkv, ÁNTSZ dokumentumok,
rendőrségi, egészségügyi szerződések stb.) határidőre történő beszerzésének nehézségei/akadályai

-

versenykiírások rendezők általi, egységes szerkezetben történő elkészítésének/összeállításának problémája

-

rendezői kommunikáció (részbeni) hiánya a Szövetséggel

-

előre nem bejelentett, versenyszezon közepén, ad hoc jelleggel felmerült versenyrendezési igények

-

be nem jelentett, Szövetség hatás-, és illetékességi körébe tartozó versenyek kezelése

-

versenyrendezői írásos beszámolók Szövetség felé történő benyújtásának elmaradása

-

licenc érvényesség versenyrendezők általi ellenőrzésének rendszeres elmaradása a versenyeket megelőzően.

1.) 2018-as tapasztalatok, észrevételek
Versenyrendezők/szervezők/egyéb érintettek oldaláról:

VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁSOKAT, ÉSZREVÉTELEKET, ÚJ ÖTLETEKET!

2.) Versenyrendezőkkel kötendő
szerződések

2019-ben a Szövetség biztosítja:
-

Kontingens keretében, rendezők részére versenyrendezési felelősségbiztosítás 2019. elején
történő
kedvezményes
megkötését
a
Szövetséggel
(Elnökségi döntés függvénye!)

-

OB-k, és ranglista versenyek tekintetében szövetség által kötendő keretszerződést „timing”
feladatok
ellátására
az
EVOChip
Hungary
Kft.-vel
(Elnökségi döntés függvénye!)

3.) Felelősségvállalási nyilatkozat
versenyrendezéshez 2019. (I.)
Alulírott____________________________(név),
mint
a
_________________________________________(székhely:____________________________________; bír. nyilv.
szám/cégjegyzékszám:_________________________________________________________________________;
adószám:_____________________________) tagszervezet törvényes képviselője (elnöke, ügyvezető
igazgatója, vezérigazgatója stb.) ezúton
nyilatkozom,
hogy a Magyar Triatlon Szövetség (székhely: 1076 Budapest, Szinva utca 4. földszint 2.; bír. nyilv.
szám: 01-7-0000041; adószám: 19240613-2-42, képviseli: dr. Bátorfi Béla Árpád elnök) 2019. évi
Versenynaptárába felvett, általunk ___________________ napján, __________________ településen, a
tagszervezet által megrendezni szándékozott, ________________________________ elnevezésű verseny
kapcsán tudomásul veszem, továbbá, mint versenyrendező tagszervezetre nézve kötelezőnek
ismerem el az alábbiakat:

3.) Felelősségvállalási nyilatkozat
versenyrendezéshez 2019. (II.)


fent megjelölt verseny kapcsán – jelen nyilatkozattal egyidőben - érvényes pályázat került elektronikus úton
benyújtásra a Szövetséghez;



a versenyre vonatkozó, hatályos versenyszabályzatban, továbbá a Szövetség által, valamint a vonatkozó, egyéb
jogszabályokban előírtakat a versenyrendező (különös figyelemmel a határidőkre és a rendezéshez, valamint a
verseny megtartásához szükséges, becsatolandó dokumentumokra) maradéktalanul betartani köteles;



a Szövetségtől kapott licencnyilvántartás alapján a verseny kapcsán érkezett nevezéseket - a sportorvosi
engedélyekre kiterjedően is – a versenyrendező folyamatosan ellenőrzi, aki az esetlegesen felmerült versenyzői
licenc- és/vagy sortorvosi engedély hiányból eredő károkért/egyéb joghátrányokért anyagi felelősséggel tartozik a
Szövetség felé;



a versenyről minden esetben, a verseny napját követő 48 órán belül, elektronikus úton, a megadott
formanyomtatványon írásos beszámolót köteles küldeni a versenyrendező a Szövetség részére;



az OB-kon, és a ranglista versenyeken a Szövetség által megbízott társaság, az EVOChip Hungary Kft. látja el a
„timing” feladatokat;



az OB versenyeken a Szövetséget mindenki számára jól látható helyeken kell megjeleníteni a tőle, kaució ellenében
bérelhető tárgyi eszközök útján, amelyek el-, és visszaszállításáról gondoskodni a rendező köteles;



a megrendezett versenyről készült eredménylistákat a verseny napját követő 24 – de legkésőbb 48 - órán belül,
elektronikus úton (triatlon@triatlon.hu), pdf. és excel formátumban is, licencszámokkal feltöltve köteles a
versenyrendező megküldeni azzal, hogyha előbbi kötelezettség határidőre nem teljesül, akkor, ha az adott verseny
ranglista verseny, az kikerül azok közül.

3.) Felelősségvállalási nyilatkozat
versenyrendezéshez 2019. (III.)
Kelt: ___________________, _____év ________hónap _______nap
___________________________

nyilatkozó neve és titulusa
(cégszerű aláírás)

2019-ES VERSENYRENDEZÉSI PÁLYÁZATTAL EGYÜTTESEN, 1 DB EREDETI PÉLDÁNYBAN BENYÚJTANDÓ!

4.) Versenyrendezői beszámoló 2019.
(I.)
BESZÁMOLÓ
1. Általános információk
Versenyrendező:

Beszámoló időszaka:
Beszámolót készítette:
Tel:
Email:
2. Megrendezett esemény:
Dátum

Sportág

Korcsoportja

Nem

5.) Versenyrendezői beszámoló 2019.
(II.)
3. Esemény részletes beszámolója:
3.1. Rendezvény:
Sportág
Helyszín
A verseny jellege (körzeti/megyei, elődöntő/döntő):

Korcsoport
Időpont

Egyéni versenyzők száma:

Fiú/férfi

Leány/nő

Csapatok száma

Fiú/férfi

Leány/nő

Játékvezetők, versenybírók száma:
Versenybizottság elnökének neve:
Szöveges Beszámoló:
Tapasztalatok összegzése:

4.) Versenyrendezői beszámoló 2019.
(III.)
4. Nyilatkozatok
Alulírott, _______________________ mint a _____________________________ képviselője büntetőjogi
felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a jelen beszámolóban szereplő adatok/információk a
valóságnak megfelelnek.
Kelt:_______________________, 2019. _______________hó _________________ nap
……………………………………………
cégszerű aláírás
A beadott írásbeli beszámoló szakmailag megfelelő.
Kelt:______________________, 2019. ________________ hó _______________ nap

……………………………………………
szakmai ellenjegyző

5.) Verseny megtartásához szükséges
dokumentumok 2019. (I.)
Duatlon versenyek (terepszakág is!):
-

vonatkozó önkormányzati hozzájárulások,
/közterület-használat, egyéb tulajdonosi/használati engedélyek stb./

-

terepszakág esetén illetékes tulajdonosi/hatósági hozzájárulás, ha a pálya valamely szakasza
erdőterületet érint,

-

közútkezelői hozzájárulás,

-

egészségügyi szolgáltatási szerződés,

-

rendőrségi szerződés, vagy megrendelő és befizetésről szóló banki bizonylat,

-

versenyrendezési felelősségbiztosítási kötvény (fedezet igazolás), illetőleg ajánlat és a díj befizetéséről
szóló banki bizonylat
(Szövetségi kontingensben kötött szerződés esetén egy aláírt szerződés példány, és a díj
átutalásáról szóló dokumentum)

-

hozzájáruló nyilatkozat kiadását javasló TF jegyzőkönyv.
/technikai felügyelő és versenyszervező képviselője által aláírva/

5.) Verseny megtartásához szükséges
dokumentumok 2019. (II.)
Triatlon versenyek (terepszakág is!):
- vonatkozó önkormányzati hozzájárulások,
/közterület-használat, egyéb tulajdonosi/használati engedélyek stb./
- terepszakág esetén illetékes tulajdonosi/hatósági hozzájárulás, ha a pálya valamely szakasza erdőterületet érint,
- közútkezelői hozzájárulás,
- egészségügyi szolgáltatási szerződés,
- rendőrségi szerződés, vagy megrendelő és befizetésről szóló banki bizonylat, (katasztrófavédelmi nyilatkozat szükség esetén)
- vízminőség vizsgálati jegyzőkönyv (legfrissebb, legalább 1 db, optimális esetben 3 db), ÉS
a) ideiglenes fürdőhellyé kijelölő ÁNTSZ döntés, vagy
b) ÁNTSZ nyilatkozat vízminőség megfelelésről becsatolt mintavételi jkv. alapján 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet szerint,
VAGY
a) ÁNTSZ fürdőhellyé kijelölő, 2019-es határozat (szabadstrandok és nem természetes vízű fürdőhelyek),
b) hajózási korlátozást elrendelő hatósági döntés, (Duna, Tisza, Balaton, egyéb hajózható tavak)
c) vízügyi rendészeti hatóság döntése verseny engedélyezéséről (Duna, Tisza, Balaton, egyéb hajózható tavak)

- versenyrendezési felelősségbiztosítási kötvény (fedezet igazolás), illetőleg ajánlat és a díj befizetéséről szóló banki bizonylat,
(Szövetséggel kontingensben kötött biztosítás esetén egy aláírt szerződés példány és a díj átutalásáról szóló bizonylat)
- hozzájáruló nyilatkozat kiadását javasló TF jegyzőkönyv.
/technikai felügyelő és versenyszervező képviselője által aláírva/

5.) Verseny megtartásához szükséges
dokumentumok 2019. (III.)
Aquatlon versenyek:
- vonatkozó önkormányzati hozzájárulások,
/közterület-használat, egyéb tulajdonosi/használati engedélyek stb./
- terepszakág esetén illetékes tulajdonosi/hatósági hozzájárulás, ha a pálya valamely szakasza erdőterületet érint,

- közútkezelői hozzájárulás,
- egészségügyi szolgáltatási szerződés,
- rendőrségi szerződés, vagy megrendelő és befizetésről szóló banki bizonylat,
(katasztrófavédelmi nyilatkozat szükség esetén)
- vízminőség vizsgálati jegyzőkönyv (legfrissebb, legalább 1 db, optimális esetben 3 db), ÉS
a) ideiglenes fürdőhellyé kijelölő ÁNTSZ döntés, vagy
b) ÁNTSZ nyilatkozat vízminőség megfelelésről becsatolt mintavételi jkv. alapján 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet szerint,
VAGY
a) ÁNTSZ fürdőhellyé kijelölő, 2019-es határozat (szabadstrandok és nem természetes vízű fürdőhelyek),
b) hajózási korlátozást elrendelő hatósági döntés, (Duna, Tisza, Balaton, egyéb hajózható tavak)
c) vízügyi rendészeti hatóság döntése verseny engedélyezéséről (Duna, Tisza, Balaton, egyéb hajózható tavak)
- versenyrendezési felelősségbiztosítási kötvény (fedezet igazolás), illetőleg ajánlat és a díj befizetéséről szóló banki bizonylat,
(Szövetséggel kontingens keretében kötött biztosítás esetén egy aláírt szerződés példány és a díj átutalásáról szóló bizonylat)
- hozzájáruló nyilatkozat kiadását javasló TF jegyzőkönyv.
/technikai felügyelő és versenyszervező képviselője által aláírva/

5.) Verseny megtartásához szükséges
dokumentumok 2019. (IV.)
Sport XXI. Aquatlon verseny (felmérők):
Zárt pályán zajló versenyre (felmérőkre) tekintettel
-

egészségügyi szerződés,

-

az uszoda érvényes biztosításának kötvényszáma,
VAGY
az alábbi nyilatkozat 1 db eredeti példányban kitöltve, cégszerűen aláírva, és
a Szövetség részére benyújtva a versenyt (felmérőt) megelőzően:

5.) Verseny megtartásához szükséges
dokumentumok 2019. (IV.)
NYILATKOZAT
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL
Alulírott _____________________________, mint a _________________________________ (székhely:__________________________________; nyilv. szám:_____________________;
adószám:__________________) törvényes képviselője (elnöke, ügyvezető igazgatója, vezérigazgatója stb.) ezúton – büntetőjogi és anyagi felelősségem teljes
tudatában – akként nyilatkozom, miszerint a sportegyesület, mint szervező által, ______________________ napján, _________________-ban/ben/on/en/ön
megrendezésre kerülő ___________________________________________ elnevezésű rendezvényen esetlegesen bekövetkező valamennyi kárért, személyi sérülésért a
sportszervezet teljes körű felelősséget vállal.
Kelt:______________________, 2019. __________ hónap ___________ nap
_________________________
törvényes képviselő
(cégszerű aláírás)
Aláírásunkkal tanúsítjuk, miszerint fentiek előttünk, mint tanúk előtt kerültek aláírásra nevezett által.
TANÚ1

TANÚ2

név:_______________________________

név:_____________________________

lakcím:____________________________

lakcím:___________________________

aláírás:____________________________

aláírás:___________________________

szig. szám:_________________________

szig. szám:________________________

Köszönjük a figyelmet!

