
MÚSZ 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

2019-2020 ÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE 

 

A korábbi évek gyakorlatához és közigényéhez igazodva, az úszás sportág népszerűsítésének 

érdekében, a MÚSZ ez évben is pályázatot hirdet a legrangosabb hazai események megrendezésére.  

 

A pályázott esemény rendezésének körülményeit, a pályázatra jogosult és a MÚSZ külön 

szerződésben rögzíti az alábbiakban felsorolt pályázati feltételek szerint:  

 

Pályázati feltételek:  

 

1) Az Országos Bajnokságok időpontjai:  
A pályázatra meghirdetett Országos Bajnokságok tárgyévi időpontjait a MÚSZ Elnöksége 

(továbbiakban: Szövetség) az éves versenykiírásokban teszi közzé. Az alább felsorolt kiemelt 

események 2019-2020 évi rendezésére lehet pályázni: 

 

BAJNOKSÁG 2019 időpontok 

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

(kvalifikációs verseny) 

2019. MÁRCIUS 27-30. 

SERDÜLŐ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

(kvalifikációs verseny) 

2019. JÚNIUS 19-22. 

DELFIN ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019. JÚNIUS 28-29. 

BUDAPEST OPEN (kvalifikációs verseny) 2019. JÚNIUS 27-29. 

CÁPA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019.JÚLIUS 10-13. 

GYERMEK ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019.JÚLIUS 17-20. 

IFJÚSÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

(kvalifikációs verseny) 

2019.JÚLIUS 31-AUGUSZTUS 3. 

RÖVIDPÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

(kvalifikációs verseny) 

2019. OKTÓBER 30-NOVEMBER 2.  

ORSZÁGOS MEDENCÉS HOSSZÚTÁVÚSZÓ 

BAJNOKSÁG – nyitott medencében  

2019. MÁJUS 10-12. 

NYÍLTVIZI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG  2019. JÚNIUS 14-15. 

 

2) Pályázat benyújtására jogosultak:  

a Szövetség tagszervezetei  

 

3) Rendezési feltételek:  

a) MÚSZ által hitelesített, legalább 8 pályás, 50 méteres (rövidpályás eseménynél 25m-es), feszített 

víztükrű, üzemképes (Omega) elektromos időméréssel rendelkező fedett uszoda térítésmentesen a 

pályázati eseményre, illetve az azt megelőző edzések idejére.  

b) Eseményt megelőző nap délutánján 2 óra térítésmentes uszodahasználat a rajthoz állók részére.  

c) Az esemény megrendezéséhez szükséges műszaki, technikai és orvosi feltételek és személyzet 

(eredményjelző, rendezők, hangosítás, eredményközlő/műsorvezető, orvosi ügyelet stb.) 

biztosítása.  



d) A vonatkozó éves versenykiírásban szereplő versenyrendezési programhoz tartozó 

együttműködési kötelezettségek betartása. Amennyiben a pályázó időmérő rendszere nem 

kompatibilis a MÚSZ rendszerrel, a konvertálás költségei a pályázót terhelik.  

e) Az esemény ideje alatt (felnőtt országos bajnokság esetében minimum 20 fő részére) VIP-szoba 

működtetése és ellátása, valamint VIP-belépőjegyek és - ülőhelyek biztosítása az MÚSZ vendégei 

számára.  

f) Televíziós közvetítés feltételeinek biztosítása, továbbá a sajtó képviselőinek elkülönített 

elhelyezése.  

g) A MÚSZ munkatársainak az uszodába történő beengedése – előzetesen egyeztetett feltételek 

alapján.  

 

5) Reklám/szponzori feltételek:  

a) A bajnokság elnevezésének, jelvényének, logójának, jelmondatának, kabalafigurájának a 

használatának és hasznosításának joga, a televíziós, rádiós közvetítések joga, az egyéb elektronikus 

adatközlés joga, a reklámjogok és a kapcsolódó kereskedelmi jogok a Magyar Úszó Szövetséget 

illetik, melynek a versenyrendezővel való megosztásáról külön szerződés rendelkezik.  
b) A MÚSZ szponzorainak megjelenítése a nyomtatott kiadványokban, továbbá egyedi 

reklámjelenlét lehetőségének biztosítása – előzetes egyeztetés alapján (pl. autó-kiállítási lehetőség, 

rádióspot lejátszás stb.) a MÚSZ jóváhagyása és a szervező költségviselése 

(szerkesztési/grafikai/nyomtatási) mellett. 

c) A MÚSZ szponzorainak megjelenítése a medence körül (LED-fal), valamint az MÚSZ szponzori 

hirdetéseivel ellenérdekelt reklám az uszodában sem kívül, sem belül semmilyen formában nem 

alkalmazható.  

d) Igény esetén a MÚSZ vagy partnere(i) elárusító standjához szükséges terület biztosítása (stand 

kialakítási és bontási, valamint üzemeltetési költség minden esetben a partnert terheli).  

e.) Amennyiben az uszoda/fürdő/létesítmény területén működik olyan kiskereskedelmi egység, ami 

megegyezik az ARENA – a Magyar Úszó Szövetség és a magyar válogatott kiemelt támogatójának 

– termékkörével, így pl. úszáshoz köthető termékek, sportruházati kiegészítők, papucsok, hátitáskák 

stb., úgy minden esetben előzetes egyeztetés szükséges a helyszínen üzemelő egység nyitvatartási 

lehetőségeit illetően. Az ARENA Magyarország minden esetben elsőbbséget élvez, konkurens 

termékek/márkák forgalmazása a verseny és az edzések időszaka alatt nem engedélyezett. 

 

6) Szállás – étkezés:  

a) A pályázó az esemény előtt legalább 3 hónappal korábban köteles a MÚSZ tagszervezeteit 

tájékoztatni az eseményhez tartozó szállás és étkezési lehetőségekről.  

 

7) Versenybíróság:  

a) A pályázó a pályázat benyújtásakor tudomásul veszi, hogy pályázati esemény 

versenybíróságának elnökét, illetve a versenybíróság létszámát és képzettséghez igazodó személyi 

összetételét a MÚSZ ide vonatkozó szabályaihoz kell biztosítani. A versenybíróság tagjain kívül a 

felnőtt bajnokságokon 1 fő versenyigazgatót kell kijelölni, akinek a költségeit a rendező fizeti.  

b) A MÚSZ a versenybíróság díját (beleértve a versenybíróság elnökét is), a pályázó előzetes 

kalkulációjának jóváhagyását követően, a pályázónak legkésőbb az esemény előtt két nappal 

átutalja.  

c) A versenybíróság összetétele:  

1 fő versenyigazgató a felnőtt bajnokságokon  

1 fő versenybíróság elnöke - 2 fő versenybíróság elnöke a felnőtt bajnokságokon - kvalifikációs 

versenyeken FINA listán szereplő bírót kell kijelölni 

11 időmérő (10 pályás medence esetén), 9 időmérő (8 pálya medence esetén)  

11 forduló bíró (10 pályás medence esetén), 9 fordulóbíró (8 pálya medence esetén)  

2 fő stílusbíró – kvalifikációs versenyeken 4 fő stílusbíró 



1 fő indító – kvalifikációs versenyeken 2 fő – FINA listán szereplő kell kijelölni 

1 fő bemondó  

1 fő állítóbíró  

6 fő titkárság (időmérő berendezést kezelők, versenyprogramot kezelők)  

 

8) Díjazás:  

a) A pályázati események érmeit a Szövetség biztosítja.  

b) A pályázott Országos Bajnokságokra a pályázó saját költségén biztosít három 

(legeredményesebb női-, férfiversenyző, illetve csapat) tiszteletdíjat. E tiszteletdíjak odaítélésének 

feltételeit kizárólag a Szövetség határozhatja meg (ajánlás: FINA pont értéktáblázat alapján).  

 

9) Bevételek:  

a) A pályázó az esemény rendezése során jogosult nézőtéri belépők értékesítésére, amennyiben az 

esemény rendezésére kötött szerződésben ez szabályozásra került, és abba a Szövetség beleegyezett. 
Az így keletkezett bevétel a pályázót illeti.  

b) A pályázó által rendezett bajnokságok versenykiírásaiban szereplő nevezési díjak bevételei a 

Szövetséget illetik. Az így keletkezett bevételeket a pályázó az eseményt követő 8 munkanapon 

belül köteles a Szövetséghez átutalni.  

c) a kereskedelmi- és reklámjogok hasznosításából eredő bevétel megosztására a rendező és a 

MÚSZ közötti megállapodás rendelkezései az irányadóak. 

 

10) Reklám együttműködés:  

a) A pályázati esemény reklámértékesítési jogosultja a Szövetség.  

b) A reklámkihelyezések tárgyában a pályázati esemény lebonyolítására megkötendő szerződés 

mérvadó. A szóban forgó szerződés biztosíthat kölcsönös előnyöket a pályázati esemény rendezője 

és a Szövetség részére.  

c) A pályázó az általa szerzett, a MÚSZ szponzoraival ellenérdekeltnek nem számító termékek, 

szolgáltatások reklámjának kihelyezési lehetőségével és annak bevételével is rendelkezik, 

amennyiben azok kihelyezése nem ütközik a MÚSZ szponzori reklámjainak elhelyezésével.  

11) Médiakapcsolatok létrehozásában a pályázati esemény lebonyolításának jogosultja tudomásul 

veszi a Szövetség ide vonatkozó útmutatásait.  

12) A pályázatokat elektronikusan a musz@musz.hu címre kell benyújtani, melynek benyújtási 

határideje 2018. november 10. éjfél. A szabályos és határidőig beküldött pályázatokat a MÚSZ 

elnöksége soron következő elnökségi ülésén bírálja el.  

 

Budapest, 2018. október 29. 

 

  
dr. Wladár Sándor   

          elnök  

mailto:musz@musz.hu

